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DEEL I/ CONTEXT EN OPDRACHT TOEGANKELIJK VERVOERSYSTEEM 

 
Het Vlaams Ministerie voor Mobiliteit en Openbare Werken, Departement Mobiliteit en Openbare 
Werken, Afdeling Beleid Mobiliteit en Verkeersveiligheid wees aan het onderzoeksconsortium 
bestaande uit de drie partners Enter vzw, IMOB (UHasselt) en Ernst & Young, de opdracht toe om 
een businessplan uit te werken voor een gebiedsdekkend, complementair en geïntegreerd Vlaams 
toegankelijk vervoersysteem in Vlaanderen en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.  

1. Context 

1.1 Probleemstelling  

Samengevat 

Deelname aan het maatschappelijk leven is een basisrecht voor iedereen. Een toegankelijk 
vervoersaanbod vormt daarbij een belangrijke randvoorwaarde. Mobiliteit is de schakel tot 
integratie en participatie. Voor personen met een beperkte mobiliteit is het echter allesbehalve voor 
de hand liggend om zich vlot te verplaatsen. Een mobiliteitsbeperking leidt dikwijls tot een 
vermindering van kansen op het vlak van huisvesting, opleiding, tewerkstelling, deelname aan het 
sociale en culturele leven ... Mobiliteit is van onmiskenbaar belang voor een goede levenskwaliteit. 

Een verbeterde mobiliteit voor personen met een beperking en ouderen is niet enkel belangrijk voor 
de persoon zelf. Het draagt ook bij tot het aanpakken van maatschappelijke fenomenen en 
problemen, zoals de gevolgen van vergrijzing, de stijgende kosten van de gezondheidszorg en de 
vermaatschappelijking van de zorg. Welzijn, mobiliteit, toegankelijkheid en gelijke kansen zijn 
onlosmakelijk met elkaar verbonden. 

Door de vergrijzing en verwitting neemt de behoefte aan opvang- en zorgcapaciteit voor ouderen 
toe. Om deze nood aan opvangcapaciteit het hoofd te kunnen bieden, zijn alternatieve oplossingen 
nodig die zich richten op het faciliteren van het langer thuis wonen. Dit zal de nood aan toegankelijk 
en aangepast vervoer doen toenemen. Met een beter behoud van mobiliteit bij ouderen is er 
bovendien minder nood aan permanente opvang, wat ook financiële voordelen oplevert omdat 
minder residentiële opvangplaatsen voorzien moeten worden en de kosten van de zorg bijgevolg 
dalen.  

Mobiliteit van ouderen is niet alleen belangrijk in het kader van de toenemende opvang- en 
zorgvraag, maar zorgt ook voor meer zelfstandigheid en een hogere levenskwaliteit. Dit zorgt er dan 
weer voor dat de oudere minder snel hulpbehoevend wordt. Meer mobiliteit heeft ook tot gevolg 
dat de oudere meer beweegt, waardoor de kans op vallen en bijhorende kwetsuren afneemt en er 
opnieuw minder nood aan zorg is. Meer mobiele ouderen kunnen zich bovendien langer actief 
inzetten in de maatschappij 

Naast een toegankelijk vervoersaanbod voor ouderen is het ook belangrijk voldoende 
vervoersmogelijkheden te voorzien voor personen met een beperking. Zij worden regelmatig 
geconfronteerd met een mobiliteitsprobleem. Het is voor hen vaak moeilijk om zich actief in te 
zetten, waardoor de waarde van hun capaciteiten voor de maatschappij verloren gaat. Heel wat 
personen met een beperking hebben slechts een beperkt inkomen. Een mobiliteitsprobleem vormt 
een drempel om deel uit te maken van het maatschappelijk leven (opleiding, werk …) en maakt het 
dus ook moeilijk het inkomen te verhogen. Een verbeterde en betaalbare mobiliteit kan helpen de 
vicieuze cirkel van armoede, een belangrijk maatschappelijk probleem, te doorbreken. 

Net zoals voor ouderen is er ook voor personen met een beperking een verband tussen mobiliteit en 
de grote vraag naar opvang- en zorg. Alternatieven zoals semiresidentiële opvang, waarbij men de 
nodige zorg in een dagcentrum krijgt, of thuiszorg kunnen een oplossing zijn. Het verbeteren van de 
mobiliteit van personen met een beperking kan de druk op de opvangcapaciteit doen afnemen. 
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Bovendien heeft de permanente opvang een hogere kostprijs dan semiresidentiële opvang of 
thuiszorg, dus inzetten op deze alternatieve vormen heeft ook een financieel en maatschappelijk 
voordeel. Met hetzelfde budget kunnen meer mensen geholpen worden. 

De problematiek rond toegankelijke mobiliteit is niet de hoogste prioriteit van de verschillende 
bevoegde overheden. Toch nam zowat elk beleidsniveau, van Europees tot lokaal, één of meerdere 
initiatieven rond toegankelijk en aangepast vervoer. Er is echter zo goed als geen afstemming tussen 
de verschillende overheden. Dit heeft als gevolg dat de bestaande overheidsinitiatieven erg 
versnipperd, niet-georganiseerd en evenmin gebiedsdekkend zijn. Vanuit het perspectief van de 
overheid is het bijgevolg belangrijk een toegankelijk vervoersysteem uit te bouwen waarin deze 
complexiteit en versnippering aangepakt wordt.   

 

1.1.1 Vanuit perspectief van de persoon met een mobiliteitsbeperking 

1.1.1.1 Casestudies 

Een 90-plusser heeft een nog goede gezondheid en is graag sociaal actief. Wekelijks gaat hij naar 
de kaartvereniging voor een gezellige kaartavond onder vrienden. De laatste tijd is hij echter 
slecht te been, waardoor verplaatsingen met het openbaar vervoer moeilijk zijn. Ook de belbus is 
geen optie aangezien de halte redelijk ver is. In de omgeving van zijn woonplaats zijn er zo goed 
als geen alternatieven, buiten het voor hem te dure taxivervoer. De man vreest dat hij niet langer 
zal kunnen kaarten en sociaal geïsoleerd zal worden.  

Een vrouw is rolstoelafhankelijk ten gevolge van een verlamming. Binnenshuis verplaatst ze zich 
met een manuele rolstoel. Ze maakt graag regelmatig uitstapjes buitenshuis met haar 
scootmobiel. Sinds kort kan ze met deze scootmobiel geen gebruik meer maken van de 
dienstverlening van De Lijn. Met de manuele rolstoel kan ze niet op pad, omdat het te 
vermoeiend is deze over langere afstand zelf voort te duwen. Een elektrische rolstoel 
aanschaffen is erg duur en de vrouw komt niet in aanmerking voor een tegemoetkoming in de 
aankoopprijs. Taxivervoer is eveneens te duur voor haar. Andere opties zijn er niet. De vrouw kan 
zich niet langer zonder hulp van familie of vrienden verplaatsen en verliest een groot deel van 
haar autonomie. 

Een jong meisje met een verstandelijke beperking gaat naar een dagcentrum. Tot voor kort 
haalde het centrumbusje haar thuis op en bracht haar ook weer terug. Omdat zij echter wat uit 
de buurt woont, duurt de rit voor de andere kinderen veel langer. Sommigen zitten zelfs twee uur 
op de bus. Het dagcentrum kan daarom haar vervoer niet meer uitvoeren. Het centrum beschikt 
niet over de middelen om een extra busje en personeel aan te schaffen. De moeder is zelf minder 
mobiel en kan haar dochter niet brengen.  Omwille van haar handicap kan het meisje geen 
gebruik maken van openbaar vervoer. Vooral het nemen van een overstap is moeilijk. Dagelijks 
een taxi nemen is niet betaalbaar. Andere vervoersopties zijn er niet. 

Een dertiger heeft een chronisch pijnprobleem, waardoor hij zijn vorige job niet langer kon 
uitoefenen. Op dit moment volgt hij een aangepaste opleiding. De verplaatsing naar het 
opleidingscentrum is erg moeilijk. De enige betaalbare optie is het openbaar vervoer. De man is 
echter dagelijks 4 uur onderweg, wat met zijn aandoening niet vanzelfsprekend is. Hij vreest dat 
hij zijn opleiding zal moeten stopzetten, wat zijn kansen op de arbeidsmarkt erg beperkt. 

Een oudere man is slecht te been en mag op doktersadvies niet langer gebruik maken van het 
openbaar vervoer omdat hij reeds meermaals gevallen is. De man wil zijn echtgenote bezoeken 
die in een rust- en verzorgingstehuis verblijft. Hij kan hiervoor beroep doen op een minder 
mobielen centrale (MMC). Andere vervoersmogelijkheden zijn er niet. Taxivervoer is te duur voor 
hem. De MMC van zijn woonplaats rijdt echter niet op weekend- en feestdagen. De man kan zijn 
vrouw dus niet op deze dagen bezoeken. 

Een rolstoelafhankelijke vrouw zet zich graag in voor de maatschappij en doet al geruime tijd 
meerdere keren per week vrijwilligerswerk. Zij maakt gebruik van aangepast vervoer, maar de 
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vervoerder is overvraagd en kan haar vervoer niet garanderen. Vaak is het slechts mogelijk om 
één keer per week vervoerd te worden. De vrouw heeft geen andere opties. Openbaar vervoer is 
niet mogelijk omdat de halteplaatsen moeilijk bereikbaar zijn. De kosten van een aangepaste taxi 
lopen snel op bij regelmatig gebruik. Haar mobiliteitsprobleem verplicht de vrouw om haar 
vrijwilligerswerk terug te schroeven. 

Een minderjarig meisje heeft een mobiliteitsbeperking ten gevolge van een ziekte. Zij koos samen 
met haar ouders een school voor buitengewoon onderwijs, waar ze zich goed bij voelt en die 
aangepast is aan haar noden en wensen. Omdat zij niet de meest dichtbije school koos, heeft ze 
geen recht op het aangepast leerlingenvervoer. Zij kan geen gebruik maken van openbaar 
vervoer omdat zij erg snel vermoeid is, niet lang kan rechtstaan of stappen en een risico op 
epileptische aanvallen heeft. Haar ouders kunnen haar niet dagelijks brengen aangezien zij 
beiden werken. Dagelijks gebruik maken van een taxi is niet betaalbaar. Andere 
vervoersmogelijkheden zijn er niet. Uiteindelijk moest het meisje op zoek naar een andere 
school.  

 

1.1.1.2 Participatie en kansen 

Deelname aan het maatschappelijk leven is een basisrecht voor iedereen. Een toegankelijk 
vervoersaanbod vormt daarbij een belangrijke randvoorwaarde. Mobiliteit is onontbeerlijk: het is 
de schakel tot integratie en participatie. Het zou voor iedereen vanzelfsprekend moeten zijn om 
zonder problemen op het werk te geraken, boodschappen te doen, familie te bezoeken of een 
uitstapje te maken met vrienden. 

Mobiliteit is een onmisbare schakel om integrale toegankelijkheid te kunnen realiseren. 
Doelstellingen op vlak van inclusie en maatschappelijke participatie kunnen pas gerealiseerd 
worden als mobiliteitsproblemen geen barrière meer vormen. De verbetering van de persoonlijke 
mobiliteit van personen met een beperking is noodzakelijk om hun maatschappelijke integratie te 
bevorderen. De mogelijkheid om zich te kunnen verplaatsen op de wijze en op het tijdstip dat 
men zelf verkiest, zal de persoonlijke autonomie van personen met een mobiliteitsbeperking 
versterken. Het geeft hen de kans om hun leven zelf meer in handen te nemen en er naar eigen 
wensen, verwachtingen en mogelijkheden invulling aan te geven.  

Voor personen met een beperkte mobiliteit is het echter allesbehalve eenvoudig om zich vlot te 
verplaatsen. Bovenstaande casestudies zijn voorbeelden uit de realiteit en tonen dit duidelijk 
aan. Een mobiliteitsbeperking leidt dikwijls tot een vermindering van kansen op het vlak van 
huisvesting, opleiding en tewerkstelling. Het verlies aan mobiliteit heeft bovendien een erg grote 
impact op het sociale en culturele leven van mensen (sociaal engagement, bezoek aan familie en 
vrienden, uitstappen, ontspanning …): elementen die erg belangrijk zijn voor het welzijnsgevoel. 
Mobiliteit is van onmiskenbaar belang voor een goede levenskwaliteit. 

 

1.1.2 Vanuit maatschappelijk perspectief  

Een verbeterde mobiliteit voor personen met een beperking en ouderen is niet enkel belangrijk voor 
de persoon zelf. Het draagt ook bij tot het aanpakken van maatschappelijke fenomenen en 
problemen, zoals de gevolgen van vergrijzing, de stijgende kosten van de gezondheidszorg en de 
vermaatschappelijking van de zorg. Welzijn, mobiliteit, toegankelijkheid en gelijke kansen zijn 
onlosmakelijk met elkaar verbonden. 

 

1.1.2.1 Vergrijzing en verwitting 

In Vlaanderen, net zoals in de rest van Europa, blijft het aandeel van het aantal ouderen in de 
totale bevolking stijgen. Door de stijgende levensverwachting neemt het aandeel personen op 
zeer hoge leeftijd, namelijk ouder dan tachtig of negentig, ook steeds toe. De vraag naar zorg en 
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aangepaste vervoersoplossingen zal dus proportioneel blijven stijgen.  

Door de vergrijzing en de verwitting (toename van het aantal personen met een zeer hoge 
leeftijd) neemt de behoefte aan opvang- en zorgcapaciteit voor ouderen toe. Op dit moment 
verblijven ongeveer 125.000 personen ouder dan 65 jaar in een woonzorgcentrum. Tegen 2025 
zullen 149.0000 tot 177.000 extra plaatsen nodig zijn, afhankelijk van de groei aan alternatieven. 
Dit komt neer op een jaarlijkse groei met 1.600 à 3.500 bedden.1 Na 2025 zal de vraag bovendien 
nog verder stijgen.  

Om de nood aan opvangcapaciteit het hoofd te kunnen bieden, zijn ook alternatieve oplossingen 
nodig. Er moet meer ingezet worden op semiresidentiële opvang, een uitbreiding van het aanbod 
in thuiszorg, een toename van het aantal assistentiewoningen … Deze alternatieven richten zich 
op het faciliteren van het langer thuis wonen. Veel zorgbehoevenden wensen ook zo lang 
mogelijk in hun vertrouwde omgeving te kunnen blijven wonen. Dit zal de nood aan aangepast en 
toegankelijk vervoer doen toenemen: vervoer van en naar de semiresidentiële centra, vervoer 
voor medische en sociale redenen … De mobiliteitsvraag zal nog verder stijgen. Zonder een 
verbeterd en uitgebreider vervoersaanbod, aangepast aan de noden van minder mobiele 
ouderen, kunnen de alternatieven voor opvang in een woonzorgcentrum niet behoorlijk 
gerealiseerd worden. De optimalisatie van de vervoersmogelijkheden van ouderen draagt dus bij 
aan de oplossing voor de ontoereikende opvang- en zorgcapaciteit. Met een beter behoud van 
mobiliteit bij ouderen is er bovendien minder nood aan permanente opvang, wat ook financiële 
voordelen oplevert omdat minder residentiële opvangplaatsen voorzien moeten worden en de 
kosten van de zorg bijgevolg dalen.  

Mobiliteit van ouderen is niet alleen belangrijk in kader van de toenemende opvang- en 
zorgvraag, maar zorgt ook voor meer zelfstandigheid en een hogere levenskwaliteit. Het belang 
hiervan is niet te onderschatten, aangezien het wegvallen van mobiliteit bij ouderen vaak leidt tot 
sociaal isolement en een verhoogd risico op depressie. Dit zorgt er dan weer voor dat de oudere 
sneller hulpbehoevend wordt, en de kans op opname in een woonzorgcentrum toeneemt. 
Verminderde mobiliteit heeft ook tot gevolg dat de oudere minder beweegt, waardoor de kans 
op vallen en bijhorende kwetsuren toeneemt en er opnieuw meer nood aan zorg is. Soms kan de 
oudere na een val niet meer terugkeren in de thuissituatie. 

Meer mobiele ouderen kunnen zich bovendien langer actief inzetten in de maatschappij, 
bijvoorbeeld als vrijwilliger. Ook kunnen zij langer instaan voor de opvang van de kleinkinderen. 
Indirect heeft de mobiliteit van ouderen dus ook een impact op de druk op de opvangplaatsen 
voor kinderen. 

 

1.1.2.2 Personen met een beperking 

Naast een toegankelijk vervoersaanbod voor ouderen is het ook belangrijk voldoende 
vervoersmogelijkheden te voorzien voor personen met een beperking.  

Personen met een beperking worden regelmatig geconfronteerd met mobiliteitsproblemen, 
waardoor werken, naar school gaan, deelnemen aan socioculturele activiteiten … bemoeilijkt en 
soms zelfs onmogelijk wordt. Het is voor hen vaak moeilijk om zich actief in te zetten, waardoor 
de waarde van hun capaciteiten  voor de maatschappij verloren gaat.  

In de marktstudie (zie 3.1.2 Stated preference Vlaanderen en 13.1.1. Stated preference Brussel) 
toont het onderzoek naar noden en wensen inzake vervoer van personen met een 
mobiliteitsbeperking aan dat een groot deel van de doelgroep slechts een beperkt inkomen 
heeft. Een mobiliteitsprobleem vormt een drempel om deel uit te maken van het maatschappelijk 

1 Van den Bosch et al., Toekomstige behoefte aan residentiële ouderenzorg in België: Projecties 2011 – 2025,  Federaal 
Kenniscentrum voor de Gezondheidszorg, 10 november 2011, geraadpleegd op 
https://kce.fgov.be/nl/publication/report/toekomstige-behoefte-aan-residenti%C3%ABle-ouderenzorg-in-belgi%C3%AB-
projecties-2011-2025 .  
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leven (opleiding, werk …) en maakt het dus ook moeilijk het inkomen te verhogen. Een 
verbeterde en betaalbare mobiliteit kan helpen de vicieuze cirkel van armoede, een belangrijk 
maatschappelijk probleem, te doorbreken. 

Net zoals voor ouderen is er ook voor personen met een beperking een verband tussen mobiliteit 
en de vraag naar opvang- en zorg. De thuisomgeving is vaak de beste omgeving, maar heel wat 
personen met een beperking hebben bepaalde zorgbehoeften die thuis niet altijd ingevuld 
kunnen worden. Een semiresidentiële opvang, waarbij men de nodige zorg in een dagcentrum 
krijgt, of thuiszorg kunnen een oplossing zijn. Bij deze alternatieven neemt de nood aan mobiliteit 
natuurlijk toe. Het verbeteren van de mobiliteit van personen met een beperking kan de druk op 
de opvangcapaciteit doen afnemen. Bovendien heeft de permanente opvang een hogere 
kostprijs dan semiresidentiële opvang of thuiszorg, dus inzetten op deze alternatieve vormen 
heeft ook een financieel en maatschappelijk voordeel. Met hetzelfde budget kunnen meer 
mensen geholpen worden.  

 

1.1.3 Vanuit perspectief van de overheid 

Verschillende beleidsniveaus hebben een bepaalde bevoegdheid rond de toegankelijkheid van 
vervoer. Toegankelijke mobiliteit vormt op zich geen problematiek die centraal staat bij deze 
verschillende bevoegde overheden. Toch nam zowat elk beleidsniveau, van Europees tot lokaal, één 
of meerdere initiatieven rond toegankelijk en aangepast vervoer. Er is echter zo goed als geen 
afstemming tussen de verschillende overheden. Dit heeft als gevolg dat de bestaande 
overheidsinitiatieven erg versnipperd, niet-georganiseerd en evenmin gebiedsdekkend zijn.  

Europa heeft bijvoorbeeld regels uitgevaardigd voor de bescherming van de rechten van reizigers. 
Hierbij wordt rekening gehouden met reizigers met beperkte mobiliteit, dus de Europese richtlijnen 
bevatten ook regelgeving rond toegankelijkheid. Ondertussen werkt Europa verder aan nieuwe 
regelgeving inzake toegankelijkheid en inclusie. 

Binnen België zorgt de staatstructuur voor een bijzondere complexiteit. De verschillende 
beleidsniveaus (federaal, gemeenschap, gewest) hebben bevoegdheden die een rol spelen in 
toegankelijke mobiliteit. De federale overheid is bijvoorbeeld bevoegd voor de NMBS, terwijl het 
Vlaamse Gewest verantwoordelijk is voor De Lijn. Daarnaast hebben ook de provinciale en lokale 
overheden bevoegdheden rond toegankelijk en aangepast vervoer, en daaromtrent initiatieven 
genomen.  

Vanuit het perspectief van de overheid is het bijgevolg belangrijk een toegankelijk vervoersysteem 
uit te bouwen waarin deze complexiteit en versnippering aangepakt wordt.   

 

1.2 Typische kenmerken vervoersystemen Vlaanderen en Brussels 
Hoofdstedelijk Gewest 

Samengevat 

Een verhoogde aandacht voor toegankelijkheid leidde reeds tot enkele verbeteringen in het halte-
haltevervoer, maar het openbaar vervoer is nog onvoldoende aangepast voor personen met een 
mobiliteitsbeperking. Hierdoor kan het niet optimaal ingezet worden en kunnen te weinig personen 
er gebruik van maken. Bijgevolg vallen heel wat mensen terug op het aangepast deur-deur- of gang-
gangvervoer. Het aanbod aan aangepast vervoer volstaat echter evenmin. Er zijn te weinig middelen 
om in gebiedsdekking te kunnen voorzien. Bovendien is dit aanbod spontaan gegroeid als antwoord 
op ad hoc problemen die zich op bepaalde plaatsen en in specifieke situaties voordeden. Het 
resultaat is een lappendeken van kleine en grotere initiatieven, elk met hun eigen doelstellingen, 
werking en doelgroep. 

De opdracht van het businessplan voor een gebiedsdekkend, complementair en geïntegreerd 
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toegankelijk vervoersysteem was initieel beperkt tot Vlaanderen. In augustus 2012 besloot het 
Vlaams Ministerie voor Mobiliteit en Openbare Werken, Departement Mobiliteit en Openbare 
Werken, Afdeling Beleid Mobiliteit en Verkeersveiligheid het businessplan uit te breiden met het  
Brussels Hoofdstedelijk Gewest. Voor de specifieke uitwerking van deze uitbreiding verwijzen we 
naar DEEL IV / UITBREIDING BUSINESSPLAN: HET BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST. 

Niet enkel het vervoersaanbod is erg versnipperd. Er bestaat ook een grote verscheidenheid aan 
overheidsinitiatieven rond aangepast vervoer. 

Federaal niveau 

Op federaal niveau voorziet het RIZIV in een tegemoetkoming voor het vervoer in kader van enkele 
behandelingsvormen, bijvoorbeeld radio-of chemotherapie. Concreet verlopen deze 
tegemoetkomingen via de ziekenfondsen. 

De federale overheid heeft het vervoer van personen met een verminderde mobiliteit ook 
opgenomen als activiteit waarvoor met dienstencheques betaald kan worden. Personen met een 
beperkte mobiliteit kunnen hun rit bij de erkende ondernemingen met één dienstencheque betalen, 
wat de huidige kost per rit na de fiscale aftrek op €5,95 brengt. Het gebruik van dienstencheques 
zorgt voor de vervoersaanbieders echter voor moeilijkheden op het gebied van organisatie, 
administratie en rendabiliteit. De vraag is of het dienstenchequesysteem voor vervoer van personen 
met beperkte mobiliteit wel voldoende efficiënt kan functioneren. Mogelijk kan nagedacht worden 
over de aanpassing van dit systeem. 

Vlaanderen 

Ook Vlaanderen nam enkele initiatieven in kader van aangepast vervoer voor personen met een 
mobiliteitsbeperking.  

Via het Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap wordt voorzien in een 
tegemoetkoming voor aanpassingen aan de eigen wagen voor personen met een 
mobiliteitsbeperking indien de aanpassing de goedkoopste, meest adequate oplossing is om zicht te 
verplaatsen.  

Daarnaast werkt Vlaanderen al langer aan de ondersteuning en organisatie van diensten voor 
aangepast vervoer van personen met een mobiliteitsbeperking. Halverwege de jaren negentig nam 
Vlaanderen een eerste initiatief door vier diensten voor aangepast vervoer te subsidiëren. Op 25 juli 
2000 besliste de Vlaamse Regering om de subsidiëring over te dragen naar de Cel Gelijke Kansen in 
Vlaanderen.  

Gelijke Kansen bouwde het systeem van diensten voor aangepast vervoer verder uit en maakte een 
subsidiereglement op: goedgekeurd door de Vlaamse Regering, maar niet decretaal ingebed. De 
gedeeltelijke en facultatieve subsidiëring bood aan 16 DAV’s de mogelijkheid om het vervoer van 
personen met een handicap of een ernstig beperkte mobiliteit te organiseren. Het 
subsidiereglement werd in 2009 opnieuw aangepast zodat de diensten die de voorafgaande twee 
jaar door Gelijke Kansen gesubsidieerd werden en een positieve evaluatie kregen vanaf dan officieel 
erkend werden als ‘dienst voor aangepast vervoer’. Op 8 juli 2010 volgde een nieuw initiatief vanuit 
de Vlaamse Regering, dit in het kader van de toepassing van de opencoördinatiemethode. Er werd 
beslist dat de subsidiëring van de 14 erkende DAV’s vanaf 1 januari 2011 niet langer uit zou gaan van 
Gelijke Kansen, maar overgeheveld werd naar het beleidsdomein Mobiliteit.  

Het beleidsdomein Mobiliteit zette zich verder in voor de uitbouw van een gebiedsdekkend, 
complementair en geïntegreerd, toegankelijk vervoersysteem. Reeds in 2009 gaven zij aan Enter vzw 
de opdracht voor een onderzoek naar hefbomen voor het uittekenen van een geïntegreerd, 
complementair en gebiedsdekkend toegankelijk vervoersysteem voor Vlaanderen. Dit onderzoek 
leidde tot de ontwikkeling van een organisatiemodel voor toegankelijk en aangepast vervoer, en een 
nieuw concept: de Mobiliteitscentrale Aangepast Vervoer (MAV). Voor de verdere uitwerking van 
het vervoersysteem heeft het departement Mobiliteit dan de opdracht opgestart om voorliggend 
businessplan te laten uitwerken.  
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Ondertussen kreeg het bestaande subsidiereglement voor de DAV’s veel tegenwind, onder andere 
van de Inspectie van Financiën en de Minister van Begroting, omdat het reglement geen wettelijke 
basis heeft en de verdeling van de middelen betwist wordt. Door deze druk was het nodig om, in 
afwachting van de implementatie van het nieuwe toegankelijke vervoersysteem, een wettelijke 
subsidieregeling uit te werken. Het resultaat is het decreet tot compensatie van de 
openbaredienstverplichting tot het vervoer van personen met een handicap of een ernstig beperkte 
mobiliteit, door het Vlaams Parlement goedgekeurd op 21 december 2012. 

Provinciaal niveau 

De provincies ontwikkelden vanuit het beleidsdomein Welzijn tegemoetkomingen voor personen 
met een handicap, waaronder ook initiatieven in het kader van vervoer van personen met een 
mobiliteitsbeperking. In de provincie Limburg kunnen personen met een ernstige motorische 
handicap beroep doen op de mobiliteitspremie: een financiële ondersteuning bij de verplaatsing met 
een toegankelijke taxi. West-Vlaanderen heeft een provinciaal reglement dat voorziet in een 
tegemoetkoming voor de verplaatsingskosten van kinderen met een zware handicap en/of hun 
ouders. De provincies Antwerpen en Vlaams-Brabant stellen geen middelen ter beschikking van 
personen, maar geven een financiële ondersteuning aan de DAV’s werkzaam in de provincie.  

Door de interne staatshervorming zijn de provincies in principe niet meer bevoegd voor niet-
grondgebonden aangelegenheden, zoals bijvoorbeeld Welzijn. De provinciale initiatieven rond 
aangepast vervoer voor personen met een mobiliteitsbeperking situeren zich op dit moment binnen 
het beleidsdomein Welzijn, Volksgezondheid en Gezin, en kunnen dus niet voortgezet worden. Het 
West-Vlaams provinciaal reglement dat voorziet in een tegemoetkoming voor de 
verplaatsingskosten van kinderen met een zware handicap en/of hun ouders wordt geschrapt. Ook 
de Limburgse mobiliteitspremie, goed voor een jaarlijks budget van €125.000, wordt afgeschaft.  In 
de provincie Vlaams-Brabant kan de provinciale ondersteuning (€155.000) van de DAV’s van Leuven 
en Grimbergen in de huidige vorm niet voortgezet worden. Ook Antwerpen zal de bestaande 
ondersteuning aan de DAV’s (€201.000) moeten schrappen.  

De interne staatshervorming mag er eigenlijk niet toe leiden dat bepaalde organisaties minder 
middelen zouden ontvangen. De bevoegdhedenverschuiving moet gevolgd worden door een 
verschuiving van de bijhorende middelen. De persoonsgebonden  bevoegdheden zoals Welzijn, en 
bijhorende middelen verschuiven van de provincie naar het Vlaamse niveau. Het is in principe dan 
ook aan Vlaanderen om de gevolgen hiervan op te vangen.  

Het is vooral belangrijk dat de middelen voor het aangepast vervoer beschikbaar blijven. Vlaanderen 
zou best in overleg en in samenwerking met de provincies oplossingen uitwerken,  zodat de 
organisaties en personen die er nu beroep op doen geen budgetvermindering moeten ondergaan. 
Mogelijk kan de financiering van organisaties van aangepast vervoer overgeheveld worden naar het 
provinciaal beleidsdomein Mobiliteit. Maar ook dit kan slechts een tijdelijke oplossing zijn, aangezien 
het basisprincipe eruit bestaat dat de materie niet langer een provinciale, maar een Vlaamse 
bevoegdheid is. Het is aan Vlaanderen om te bepalen wat kan en wat niet. Wel is zeker dat het voor 
de provincies Antwerpen, Limburg en Vlaams-Brabant alleen al om een bedrag van €481.000 gaat. 
Dit bedrag waarvan de toekomst op dit moment onduidelijk is, is ongeveer gelijk aan 20% van het 
huidige Vlaamse budget voor aangepast vervoer. Deze middelen zouden geheroriënteerd moeten 
worden om een negatieve financiële impact op het aangepast vervoer te voorkomen.   

Lokaal niveau 

Op lokaal niveau is de versnippering aan initiatieven nog nadrukkelijker. Verschillende steden en 
gemeenten bieden op de één of andere wijze ondersteuning voor aangepast vervoer. Er is echter 
weinig coherentie, afstemming of samenwerking. Wel worden Minder Mobielen Centrales vaak 
vanuit het OCMW of de gemeente zelf aangestuurd. Ook zijn steden en gemeenten bevoegd voor 
het toegankelijk maken van de bus- en tramhaltes op de wegen waarvan zij beheerder zijn.    

Enkele steden en gemeenten werkten een systeem van taxicheques uit om de gebruiker tegemoet te 
komen in de dure vervoerskosten indien men gebruik maakt van aangepast vervoer aangeboden 
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door commerciële ondernemingen, zoals taxibedrijven en diensten voor het verhuur van voertuigen 
met bestuurder. Ook deze initiatieven werden vanuit lokale noden vormgegeven, waardoor ze erg 
verschillend zijn. 

 

1.2.1 Vlaanderen en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest 

De opdracht van het businessplan voor een gebiedsdekkend, complementair en geïntegreerd 
toegankelijk vervoersysteem was initieel beperkt tot Vlaanderen. In augustus 2012 besloot het 
Vlaams Ministerie voor Mobiliteit en Openbare Werken, Departement Mobiliteit en Openbare 
Werken, Afdeling Beleid Mobiliteit en Verkeersveiligheid het businessplan uit te breiden met het  
Brussels Hoofdstedelijk Gewest. Voor de specifieke uitwerking van deze uitbreiding verwijzen we 
naar DEEL IV / UITBREIDING BUSINESSPLAN: HET BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST. 

 

1.2.2 Versnipperd vervoersaanbod  

Vanuit de inclusiegedachte zou het openbaar vervoer voor iedereen toegankelijk moeten zijn, zodat 
zoveel mogelijk mensen van het reguliere aanbod gebruik kunnen maken. Het aangepast vervoer 
van deur tot deur of gang tot gang zou dan complementair op het openbaar vervoer ingezet kunnen 
worden, en een vangnet zijn voor wie toch geen gebruik kan maken van het openbaar vervoer.  Een 
verhoogde aandacht voor toegankelijkheid leidde tot enkele verbeteringen in het halte-
haltevervoer, maar het openbaar vervoer is nog onvoldoende aangepast voor personen met een 
mobiliteitsbeperking. Hierdoor kan het niet optimaal ingezet worden en kunnen te weinig personen 
er gebruik van maken.  

Bijgevolg vallen heel wat mensen terug op het aangepast deur-deur- of gang-gangvervoer. Het 
aanbod aan aangepast vervoer volstaat echter evenmin. Er zijn te weinig middelen om in 
gebiedsdekking te kunnen voorzien. Bovendien is dit aanbod spontaan gegroeid als antwoord op ad 
hoc problemen die zich op bepaalde plaatsen en in specifieke situaties voordeden.2 Verschillende 
uiteenlopende initiatiefnemers ontwikkelden een aanbod aan aangepast vervoer: lokale overheden, 
OCMW’s, dienstencentra, instellingen, privé-initiatieven … Elk initiatief had een eigen dynamiek 
aangepast aan de concrete lokale nood, en opereerde onder de eigen voorwaarden, dienstverlening, 
kostprijs, uurregeling ... Het resultaat is een lappendeken van kleine en grotere initiatieven, allemaal 
met hun eigen doelstellingen, werking en doelgroep. Belangrijke spelers in het werkveld zijn: 

 De Diensten Aangepast Vervoer (DAV’s) uitgebouwd onder impuls van Gelijke Kansen in 
Vlaanderen 

 Het vervoer van vrijwilligers met eigen wagen met de Minder Mobiele Centrales (MMC’s) 
onder impuls van Taxistop en het gelijkaardige initiatief Anders Mobiel Limburg (AML) van 
een aantal Limburgse gemeenten 

 De taxibedrijven en het Verhuur van Voertuigen met Bestuurder (VVB) die hun diensten 
aanbieden ten behoeve van het aangepast vervoer  

 De mutualiteiten die voornamelijk niet dringend zittend ziekenvervoer organiseren ten 
behoeve van hun klanten 

 De instellingen, OCMW’s, scholen, tewerkstellingsplaatsen die vooral aangepast 
groepsvervoer organiseren voor hun klanten, werknemers … 

Deze spontane ontwikkeling heeft tot gevolg dat het aanbod aan aangepast deur-deur- en gang-
gangvervoer enorm versnipperd is. Er zijn gebieden waar er zo goed als geen aanbod bestaat. In 
stedelijk gebied is het aanbod sterker uitgebouwd, maar bestaande initiatieven zijn meestal erg 

2 Enter vzw, Onderzoek naar hefbomen voor het uittekenen van een geïntegreerd, complementair en gebiedsdekkend 
toegankelijk vervoersysteem in Vlaanderen, april 2009.  

  
Businessplan Vlaams Toegankelijk Vervoersysteem        37 

                                                           



lokaal gericht. Wel ontstonden er enkele samenwerkingsinitiatieven tussen de verschillende 
aanbieders, zoals bijvoorbeeld: 

 Een samenwerkingsinitiatief binnen eenzelfde stad: het aangepast vervoer van de stad Gent 
waar naast de MMC en het rolstoelvervoer ook de andere vervoersaanbieders en -
organisatoren mee worden betrokken 

 Op bovenlokaal/provinciaal niveau: de gebiedsbedekkende werking van de DAV’s van 
Leuven en Grimbergen onder impuls van de provincie Vlaams-Brabant 

 Tussen aanbieders met gelijkaardige doelstellingen: ODAV (koepel voor de diensten 
aangepast vervoer), MMC en AML (overkoepelende aanpak voor vervoer van vrijwilligers 
met eigen wagen) 

 Tussen het halte-halte en het deur-tot-deur vervoer: aangepast vervoer in de stad Gent waar 
De Lijn in participeert 

Van een goed georganiseerd gebiedsdekkend systeem dat de verschillende vormen van vervoer voor 
personen met beperkte mobiliteit omvat, is op dit moment echter nog geen sprake. Buiten sommige  
samenwerkingsverbanden bestaat er geen gestructureerde aanpak op Vlaams, provinciaal of lokaal 
niveau. Zo zijn er bijvoorbeeld voor taxi’s geen door de overheid opgelegde quota of andere 
incentives om voertuigen toegankelijk te maken voor de minder mobiele gebruiker. 

 

1.2.3 Versnipperde initiatieven diverse overheden 

Niet enkel het vervoersaanbod is erg versnipperd. Er bestaat ook een grote verscheidenheid aan 
overheidsinitiatieven rond aangepast vervoer. Hierna wordt een kort, niet-exhaustief, overzicht 
gegeven van de maatregelen op federaal, provinciaal en lokaal niveau. 

 

1.2.3.1 Federaal niveau 

1.2.3.1.1 Tegemoetkoming voor het vervoer in kader van een medische behandeling 

Het Rijksinstituut voor Ziekte- en Invaliditeitsverzekering (RIZIV) voorziet in een tegemoetkoming 
voor het vervoer in kader van enkele behandelingsvormen.3 Het gaat, onder bepaalde 
voorwaarden, om radio- of chemotherapie, nierdialyse, vervoer van personen opgenomen in een 
centrum voor dagverzorging, vervoer van rolstoelgebruikers en van kinderen naar een 
revalidatiecentrum. Dit soort vervoer kan gebeuren met de eigen wagen, de wagen van een 
kennis of familielid, een al dan niet rolstoeltoegankelijke taxi, een ambulance of, als men daartoe 
in staat is, met het openbaar vervoer. Concreet verlopen deze tegemoetkomingen via de 
ziekenfondsen.  

1.2.3.1.2 Dienstencheques 

De Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening (RVA) van de Belgische overheid ontwikkelde het 
dienstenchequesysteem om de ontwikkeling van buurtdiensten en –banen te stimuleren.4 De 
federale overheid subsidieert deze dienstencheques, die door de een particulier als betaalmiddel 
gebruikt kan worden om een werknemer van een erkende onderneming te betalen voor binnen- 
of buitenshuis huishoudelijk werk. Het kan dan gaan om poets- of strijkhulp, maar ook om 
vervoer van personen met een verminderde mobiliteit.  

De dienstencheque 

In principe kan men per persoon 500 dienstencheques per jaar aanvragen, met een maximum 

3 www.riziv.be   
4 www.dienstencheques-rva.be   
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van 1.000 cheques per gezin. De limiet is voor een bepaald aantal categorieën van personen 
echter verhoogd naar 2.000 dienstencheques per kalenderjaar en het gezinsmaximum is op hen 
niet van toepassing.5 Het gaat om: 

 Gebruikers met een beperkte mobiliteit: 

- De persoon die als dusdanig is geregistreerd bij Vlaams Agentschap voor Personen met 
een Handicap, Agence wallonne pour l’Intégration des Personnes handicapées, of 
Service bruxellois francophone des Personnes handicapées  

- De persoon die op basis van de wet van 27 december 1987 betreffende de 
tegemoetkomingen aan personen met een handicap geniet van een 
inkomensvervangende tegemoetkoming, een integratietegemoetkoming of een 
tegemoetkoming voor hulp aan bejaarden 

- De persoon die minstens 7 punten werd toegekend op de zelfredzaamheidsschaal, 
opgenomen als bijlage bij het ministerieel besluit van 30 juli 1987 tot vaststelling van de 
categorieën en van de handleiding voor de evaluatie van de graad van zelfredzaamheid 
met het oog op het onderzoek naar het recht op de integratietegemoetkoming en die in 
dit verband beschikt over een attest van de Algemene Directie Personen met een 
Handicap van de Federale Overheidsdienst Sociale Zekerheid. 

 Gebruikers die een kind met een handicap ten laste hebben, als: 

- Het kind een verhoogde kinderbijslag geniet voor kinderen met een handicap of voor 
kinderen die aan een zware ziekte lijden 

- Het kind jonger dan 21 jaar erkend is als mindervalide door het Vlaams Agentschap voor 
Personen met een Handicap, Agence wallonne pour l’Intégration des Personnes 
handicapées of Service bruxellois francophone des Personnes handicapées  

- Het kind jonger dan 21 jaar minstens 7 punten toegekend werd op de 
zelfredzaamheidsschaal, opgenomen als bijlage bij het ministerieel besluit van 30 juli 
1987 tot vaststelling van de categorieën en van de handleiding voor de evaluatie van de 
graad van zelfredzaamheid met het oog op het onderzoek naar het recht op de 
integratietegemoetkoming en dat in dit verband beschikt over een attest van de 
Algemene Directie Personen met een Handicap van de Federale Overheidsdienst Sociale 
Zekerheid. 

Een dienstencheque heeft in 2013 een waarde van €22,04 per gepresteerd uur. De hierboven 
vermeldde categorieën van gebruikers betalen slechts €8,50, ongeacht het aantal aangekochte 
dienstencheques.6 Bovendien is het gebruik van dienstencheques fiscaal voordelig. Rekening 
houdend met de huidige fiscale aftrek van 30% is de werkelijke kostprijs €5,95. Sinds aanslagjaar 
2009 kunnen ook gebruikers met een laag inkomen genieten van dit voordeel via een 
terugbetaalbaar belastingkrediet.  

Dienstencheques voor het vervoer van personen met een beperkte mobiliteit 

Het gebruik van dienstencheques voor hulp bij verplaatsingen van personen met een beperkte 
mobiliteit kan gebruikt worden voor het vervoer van de particulier of het minderjarige kind van 
de particulier. De te vervoeren persoon moet7: 

 Erkend zijn als persoon met een handicap door één van de reeds genoemde instellingen. 

Of 

5 www.dienstencheques-rva.be/assets/pdf/Exceptions%20TS%20NL.pdf   
6 www.dienstencheques-rva.be/nl_intkort.asp#lisezplus   
7 RVA, Infoblad Gebruikers, 6 maart 2013, geraadpleegd op 
www.rva.be/D_opdracht_cheque/Regl/Gebruikers/G1/InfoNL.pdf  
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 Een tegemoetkoming genieten voor hulp aan bejaarden, een inkomensvervangende 
tegemoetkoming of een integratietegemoetkoming. 

Of 

 Minstens 7 punten toegekend zijn op de zelfredzaamheidsschaal, en in dit verband beschikt over 
een attest van de Algemene Directie Personen met een Handicap van de Federale 
Overheidsdienst Sociale Zekerheid. 

Of 

 Minimum 60 jaar zijn en prestaties genieten van een door de bevoegde overheid erkende dienst 
voor gezins- en bejaardenhulp. 

Of 

 Een kind zijn dat een verhoogde kinderbijslag geniet voor kinderen met een handicap of 
kinderen die aan een zware ziekte lijden. 

In de eerste hypothese moet het vervoer gebeuren in een aangepast voertuig waarvoor de 
Federale Overheidsdienst Mobiliteit en Vervoer een attest heeft afgeleverd. In de laatste 4 
hypothesen is er voor het vervoer geen aangepast voertuig vereist. 

Hoe werkt het? 

Voor de gebruiker 

De gebruiker moet zich inschrijven bij Sodexo, het uitgiftebedrijf van de dienstencheques.8 
Deze inschrijving is kosteloos en kan via een online of een papieren formulier. Na inschrijving 
kan de gebruiker met zijn gebruikersnummer via Sodexo dienstencheques bestellen, in 
elektronische of papieren vorm. Vervolgens kan hij een afspraak maken met een 
dienstencheque-onderneming die erkend is voor het vervoer van personen met een 
beperkte mobiliteit. De gebruiker betaalt één dienstencheque per uur.  

Voor de ondernemer 

Elke onderneming, commercieel of niet, kan een dienstencheque-onderneming worden en 
zich laten erkennen voor één of meerdere van de toegelaten activiteiten. Het kan dus gaan 
om commerciële bedrijven, vennootschappen met een sociaal oogmerk, uitzendbedrijven, 
vzw’s, PWA’s, ziekenfondsen, OCMW’s …  

De onderneming die met dienstencheques wil werken, moet hiervoor eerst erkend worden 
door de federale Minister van Werk.  Alvorens kans te maken op de erkenning moet de 
onderneming een informatiesessie volgen en een borgsom van €25.000 aan de RVA 
overmaken.9 Om de erkenning aan te vragen, stuurt de onderneming vervolgens een 
ingevuld aanvraagformulier met de nodige bijlagen naar de RVA.  

De onderneming neemt één of meer werknemers in dienst, want het einddoel van het 
dienstenchequesysteem is het creëren van jobs.10 Er zijn geen bijzondere voorwaarden 
verbonden aan de indienstneming, zoals bijv. een bepaalde werkloosheidsduur, een diploma 
of een voorafgaande inschrijving als werkzoekende. Wel moet per kwartaal 60% van de 
nieuw aangeworven dienstencheque-werknemers uitkeringsgerechtigde volledige werkloze 
en/of gerechtigde op een leefloon zijn. Het systeem van dienstencheques mag echter niet 
gecumuleerd worden met een aantal tewerkstellingsmaatregelen. Zo mogen volgende 
werknemers niet aangenomen worden als dienstencheque-werknemer: 

8 www.dienstencheques-rva.be/nl_particulier.asp   
9 RVA, Infoblad Werkgevers, 28 januari 2013n geraadpleegd op 
www.rva.be/D_opdracht_cheque/Regl/Werkgevers/E8/InfoNL.pdf   
10 www.dienstencheques-rva.be/nl_bedrijf_aanwerving.asp   
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 Werknemers met een GESCO-contract (Gesubsidieerde Contractueel) 

 Werknemers met een APE-contract (Aide à la Promotion de l’Emploi) 

 Werknemers onder het systeem van de sociale Maribel in de non-profitsector 

 Werknemers die een individuele beroepsopleiding volgen in een onderneming (IBO) 

 Werknemers aangeworven via het artikel 60, § 7 van de organieke wet van 8 juli 1976 op de 
openbare centra voor maatschappelijk welzijn 

 Zelfstandigen.  

De werknemer mag evenmin: 

 Een bloedverwant of aanverwant tot de tweede graad van de gebruiker of een gezinslid van de 
gebruiker zijn 

 Dezelfde woonplaats hebben als de gebruiker 

 Een activiteit uitoefenen waarvan hijzelf of zijn partner (al dan niet gehuwd) begunstigde is. 
Eigen huishoudelijk werk verrichten in het kader van het systeem van de dienstencheques is 
immers niet mogelijk. 

De werknemer ontvangt van de gebruiker per gepresteerd uur één dienstencheque, die hij 
nadien aan zijn werkgever, de erkende onderneming overhandigd. De erkende onderneming 
stuurt de dienstencheques in papieren vorm of een lijst met prestaties voor elektronische 
dienstencheques op naar Sodexo om terugbetaling te verkrijgen. 

Enkele opmerkingen bij het gebruik van dienstencheques voor aangepast vervoer 

Aantal erkende ondernemingen   

Ondernemingen kunnen zich laten erkennen voor één of meer van de categorieën van 
toegelaten activiteiten:  

 Huishoudelijke hulp 

 Boodschappen 

 Strijken buitenshuis 

 Vervoer van personen met beperkte mobiliteit. 

De meeste ondernemingen vragen een erkenning aan voor alle categorieën, vermoedelijk 
omdat het dan eenvoudig is hun werking uit te breiden. De dienstencheque-ondernemingen 
zijn echter niet verplicht alle activiteiten uit te voeren waarvoor ze een erkenning verkregen. 
Er zijn heel wat ondernemingen erkend voor het vervoer van personen met een beperkte 
mobiliteit, terwijl zij dit vervoer in de praktijk niet uitvoeren.11 Bovendien bestaan er geen 
gedetailleerde statistieken over hoeveel dienstencheques er per categorie van activiteiten 
werden ingediend. Bijgevolg is het niet eenvoudig om een schatting te maken van het aantal 
ondernemingen dat dergelijk vervoer in ruil voor dienstencheques aanbiedt. In Vlaanderen 
zijn 508 ondernemingen erkend voor de activiteit ‘vervoer van personen met een beperkte 
mobiliteit, waarvan 7 enkel en alleen voor deze activiteit erkend zijn.12 Voor het Brussels 
Hoofdstedelijk Gewest gaat het respectievelijk om 223 en 3 ondernemingen. We kunnen dus 
enkel van de organisaties die alleen voor het vervoer als dienstenchequeonderneming 
erkend zijn met zekerheid zeggen dat zij ook effectief deze activiteit uitoefenen. Het is 
evenmin vanzelfsprekend om te weten hoeveel dienstencheques er besteed worden voor 

11 CMDC - CDCS (2012), Sociaal Vervoer in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, Brussel: Centrum voor Maatschappelijke 
Documentatie en Coördinatie vzw. 
12 Brief van de Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening – Directie tijdskrediet en buurtdiensten naar aanleiding van een vraag 
tot informatie, 11/09/2013. 
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vervoer van personen met beperkte mobiliteit. 

Bedenkingen inzake het gebruik van dienstencheques voor vervoer van personen met 
beperkte mobiliteit 

In een onderzoek naar het aanbod van aangepast vervoer in het Brussels Hoofdstedelijk 
Gewest uitten enkele dienstencheque-ondernemingen bedenkingen bij het gebruik van 
dienstencheques voor het vervoer van personen met een beperkte mobiliteit.13  

Enkele operatoren erkend als dienstencheque-onderneming voor het vervoer van personen 
met een beperkte mobiliteit worden geconfronteerd met problemen rond het gebruik van 
dienstencheques.  

 Voor het vervoer van gebruikers die betalen met een dienstencheque mogen geen werknemers 

met een GESCO-contract ingezet worden, net zo min als werknemers die een individuele 

beroepsopleiding volgen en  werknemers aangeworven onder de sociale Maribel of  artikel 60, § 

7 van de organieke wet van 8 juli 1976 op de openbare centra voor maatschappelijk welzijn. Het 

verbod leidt tot volgende moeilijkheden:  

- Organisatorische problemen: de onderneming moet er op toe zien dat de werknemers 
met deze bepaalde statuten niet ingezet worden voor ritten betaald met 
dienstencheques. 

- Rendabiliteitproblemen: het inzetten van werknemers met deze statuten is vaak 
onontbeerlijk voor de onderneming om de kost van het aangeboden vervoer te drukken 
en redelijke prijzen aan de gebruiker te kunnen aanbieden. De vergoeding van €22,04 
per dienstencheque volstaat niet om de kostprijs van een rit door een chauffeur met een 
gewoon contract te dekken. 

 Om de ritten rendabeler te maken combineren vele vervoersaanbieders echter verschillende 

ritaanvragen. Er mag slechts één dienstencheque per rit (en dus ook per gecombineerde rit) 

betaald worden.  

- Zoals gezegd volstaat de vergoeding van één dienstencheque niet om de kostprijs van 
een rit volledig te dekken. 

- Bovendien moet de onderneming zelf bekijken hoe hij de betaling met dienstencheques 
regelt onder de verschillende gebruikers van een gecombineerde rit. 

 Ten slotte is de administratieve last die gepaard gaat met de dienstencheques (de eisen gesteld 

door Sodexo en RVA, de door deze diensten gevraagde statistieken …) zeer zwaar voor de 

ondernemingen. De werkingskosten nemen bijgevolg toe. 

De operatoren vinden dat een aanpassing van de wet- en regelgeving vereist is voor het 
gebruik van dienstencheques voor aangepast vervoer. De realiteit van dergelijke 
dienstverlening verschilt immers sterk van de andere vormen van dienstverlening waarvoor 
met dienstencheques betaald kan worden. Indien dit niet mogelijk zou zijn, wordt zelfs de 
idee geopperd om het vervoer van personen met beperkte mobiliteit niet meer als voor 
dienstencheques erkende activiteit op te nemen.  

Conclusie 

Het vervoer van personen met beperkte mobiliteit kan met dienstencheques betaald worden. De 

13 CMDC - CDCS (2012), Sociaal Vervoer in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, Brussel: Centrum voor Maatschappelijke 
Documentatie en Coördinatie vzw.  
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kostprijs voor de gebruiker blijft in dit systeem beperkt tot 1 dienstencheque per rit, wat met de 
huidige fiscale aftrek neerkomt op €5,95. De ervaringen van vervoersaanbieders, erkend als 
onderneming voor het vervoer van personen met beperkte mobiliteit tonen echter aan dat het 
systeem heel wat problemen oplevert op vlak van organisatie, administratie en rendabiliteit. Om 
die redenen blijft het aantal vervoersaanbieders dat dienstencheques aanvaardt redelijk beperkt. 
De efficiëntie van het systeem kan dus in vraag gesteld worden. Bovendien is het 
dienstenchequesysteem er in eerste instantie op gericht om werkgelegenheid te creëren en 
zwart werk tegen te gaan. De organisatie van het vervoer van personen met beperkte mobiliteit 
heeft een heel andere draagwijdte. Mogelijk kan nagedacht worden over de aanpassing van dit 
systeem. 

 

1.2.3.2 Vlaanderen 

Ook Vlaanderen nam enkele initiatieven in kader van aangepast vervoer voor personen met een 
mobiliteitsbeperking. Via het Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap wordt 
voorzien in een tegemoetkoming voor aanpassingen aan de eigen wagen. Daarnaast werkt 
Vlaanderen al langer aan de ondersteuning en organisatie van diensten voor aangepast vervoer.  

1.2.3.2.1 Tegemoetkoming voor wagenaanpassing 

Het Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap (VAPH) voorziet in een 
tegemoetkoming aan personen met een mobiliteitsbeperking voor aanpassingen aan de eigen 
wagen.14  

Mogelijke aanpassingen zijn automatische versnellingen, gaspedaal en remmen aan het stuur, 
stijgzit, inklapbare instaptrede, schuifdeuren, autopersonenlift, draaizetel (met hoog-laag 
functie), oprijgoot/oprijplaat, plateauliften (inbouw of onderbouw), doorzaksystemen voor 
hellend vlak of oprijdplaat, verlaagde vloer … Het aanbrengen van aanpassingen aan een auto 
moet gebeuren door een gespecialiseerde garagist.  

Een multidisciplinair team voor individuele materiële bijstand (IMB-MDT) kan een persoon met 
een handicap adviseren over de aanpassingen aan de wagen. Ook het Centrum voor 
Rijgeschiktheid en voertuigAanpassing (CARA) van het Belgisch Instituut voor de 
Verkeersveiligheid (BIVV) verleent advies. 

Om de tegemoetkoming voor een wagenaanpassing aan te vragen bij het VAPH zijn volgende 
documenten nodig:  

 Een ingevuld aanvraagformulier autoaanpassingen15 

 Een motivatieverslag dat aantoont dat de autoaanpassing voor de betrokkene de goedkoopste, 
meest adequate oplossing is om zich te verplaatsen en te rijden.16  

Beslist het VAPH dat de aanvrager recht heeft op een tegemoetkoming voor de 
wagenaanpassing, dan betaalt het (een deel van) de factuur van de uitgevoerde werken terug. 
Het maximumbedrag van de tegemoetkoming voor de aanpassing is meestal gelijk aan het 
refertebedrag. Deze bedragen zijn opgenomen in een refertelijst: een lijst met alle hulpmiddelen 
en aanpassingen waarvoor het VAPH een tegemoetkoming kan geven.17 

1.2.3.2.2 Compensatie van diensten die aangepast vervoer aanbieden  

Historiek 

Halverwege de jaren negentig nam het Vlaams Fonds voor Sociale Integratie van Personen met 

14 www.vaph.be/vlafo/view/nl/20818-Aanpassingen+aan+de+auto.html  
15 www.vaph.be/vlafo/view/nl/5451377-Aanvraag+autoaanpassing.html  
16 www.vaph.be/vlafo/view/nl/231874-De+aanvraagprocedure.html  
17 www.vaph.be/vlafo/view/nl/1965395-Refertelijst.html  
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een Handicap (VFSIPH) een eerste initiatief om tegemoet te komen aan het tekort aan aangepast 
vervoer en het ontbreken van een algemene mobiliteitsaanpak voor personen met een 
mobiliteitsbeperking.18 Tussen 1999 en 2001 subsidieerde het VFSIPH de toenmalige vier 
diensten voor aangepast vervoer (DAV) en dit voor een totaal bedrag van €395.940,59. Op 25 juli 
2000 besliste de Vlaamse Regering om de subsidiëring over te dragen naar de Cel Gelijke Kansen 
in Vlaanderen. Tegelijkertijd werd het beschikbare budget opgetrokken naar €855.000.  

Gelijke Kansen in Vlaanderen bouwde het systeem van diensten voor aangepast vervoer verder 
uit. Daarnaast werd een subsidiereglement uitgewerkt: goedgekeurd door de Vlaamse Regering, 
maar niet decretaal ingebed. Het reglement definieert onder andere de doelgroepen, de 
werkingsgebieden en een aantal veiligheids-, toegankelijkheids- en dienstverleningscriteria 
waaraan organisaties moeten voldoen om in aanmerking te komen voor erkenning en 
subsidiëring. De gedeeltelijke en facultatieve subsidiëring bood aan 16 DAV’s de mogelijkheid om 
het vervoer van personen met een handicap of een ernstig beperkte mobiliteit te organiseren in 
16 vervoersgebieden.  

Een beslissing van de Vlaamse Regering van 24 januari 2004 paste het reglement in beperkte 
mate aan. Bij de toekenning van het subsidiebudget werd toen met volgende criteria rekening 
gehouden: 

 Het opgegeven begrotingstekort 

 De maxima die in het reglement zijn opgenomen:  

- €9.920 per 10.000 inwoners in het bedieningsgebied  

- 70% van de totale uitgavenkost 

 De beperking in het beschikbare budget 

 Het aantal goedgekeurde aanvragen 

Het subsidiereglement werd in 2009 opnieuw aangepast zodat de diensten die de voorafgaande 
twee jaar door Gelijke Kansen gesubsidieerd werden en een positieve evaluatie kregen vanaf dan 
officieel erkend werden als ‘dienst voor aangepast vervoer’.  

Op 8 juli 2010 volgde een nieuw initiatief vanuit de Vlaamse Regering, dit in het kader van de 
toepassing van de  opencoördinatiemethode. Er werd beslist dat de subsidiëring van de 14 
bestaande DAV’s vanaf 1 januari 2011 niet langer uit zou gaan van Gelijke Kansen, maar 
overgeheveld werd naar het beleidsdomein Mobiliteit. De inbedding in dit beleidsdomein sluit 
immers het meest aan bij de inclusievisie dat elk beleidsdomein de nodige initiatieven moet 
nemen om de rechten van personen met een handicap te waarborgen.  

Het beleidsdomein Mobiliteit zet zich in voor de uitbouw van een gebiedsdekkend, 
complementair en geïntegreerd toegankelijk vervoersysteem. Reeds in 2009 gaven zij aan Enter 
vzw de opdracht voor een onderzoek naar hefbomen voor het uittekenen van een geïntegreerd, 
complementair en gebiedsdekkend toegankelijk vervoersysteem voor Vlaanderen (zie 1.5.2). Dit 
onderzoek leidde tot de ontwikkeling van een organisatiemodel voor toegankelijk en aangepast 
vervoer, en een nieuw concept: de Mobiliteitscentrale Aangepast Vervoer (MAV). Voor de 
verdere uitwerking van het vervoersysteem heeft het departement Mobiliteit dan de opdracht 
opgestart om voorliggend businessplan te laten uitwerken.  

Ondertussen kreeg het bestaande subsidiereglement voor de DAV’s veel tegenwind, onder 
andere van de Inspectie van Financiën en de Minister van Begroting, omdat het reglement geen 
wettelijke basis heeft en de verdeling van de middelen betwist wordt. Door deze druk was het 
nodig om, in afwachting van de implementatie van het nieuwe toegankelijke vervoersysteem, 
een wettelijke subsidieregeling uit te werken. Het resultaat is het decreet tot compensatie van de 

18 Memorie van Toelichting bij het Decreet van 12 december 2012 tot compensatie van de openbaredienstverplichting tot 
het vervoer van personen met een handicap of een ernstig beperkte mobiliteit, B.S. 17 januari 2013. 
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openbaredienstverplichting tot het vervoer van personen met een handicap of een ernstig 
beperkte mobiliteit, door het Vlaams Parlement goedgekeurd op 21 december 2012.  

Het decreet tot compensatie van de openbaredienstverplichting tot het vervoer van personen met 
een handicap of een ernstig beperkte mobiliteit  

Het decreet regelt de compensatie van de gemaakte kosten voor het vervoer van personen met 
een handicap of een ernstig beperkte mobiliteit. Het gaat dus niet om een subsidie. Zo kan de 
compensatie niet hoger zijn dan nodig om de kosten van de uitvoering van de 
openbaredienstverplichting geheel of gedeeltelijk te dekken, rekening houdend met de 
opbrengsten. De maximale compensatie wordt vastgesteld op basis van de kosten die een 
gemiddelde, goed beheerde onderneming die voldoende met vervoermiddelen is uitgerust, zou 
hebben gemaakt. De Vlaamse Regering zal bij het bepalen van het bedrag van de compensatie 
vermijden dat de compensatie een economisch voordeel bevat waardoor de gecompenseerde 
ondernemingen ten opzichte van concurrerende ondernemingen kunnen worden bevoordeeld. 
(zie 1.4.4.3.2 Decreet tot compensatie van de openbaredienstverplichting tot het vervoer van 
personen met een handicap of een ernstig beperkte mobiliteit)  

 

1.2.3.3 Provinciaal niveau 

1.2.3.3.1 Provinciale initiatieven 

De provincies ontwikkelden vanuit het beleidsdomein Welzijn tegemoetkomingen voor personen 
met een handicap, waaronder ook initiatieven in het kader van vervoer van personen met een 
mobiliteitsbeperking.  

In de provincie Limburg, bijvoorbeeld, kunnen personen met een ernstige motorische handicap 
beroep doen op een financiële ondersteuning bij de verplaatsing met een toegankelijke taxi.19 
Het initiatief betreft dus geen taxicheques, maar bestaat uit de toekenning van een premie. De 
mobiliteitspremie richt zich op personen met een zware motorische handicap die geen andere 
vervoersalternatieven hebben, en biedt hen een oplossing voor hun vervoersprobleem. De 
premie gaat uit van de Dienst Directie Mens - Afdeling Diversiteit, Dienst Gelijke Kansen. Om van 
deze subsidie gebruik te kunnen maken, moet men wel aan enkele strikte voorwaarden voldoen. 
Jaarlijks gaat het om een budget van €125.000.20 

De provincie West-Vlaanderen heeft een provinciaal reglement dat voorziet in een 
tegemoetkoming voor de verplaatsingskosten van kinderen met een zware handicap en/of hun 
ouders.21 Dit reglement uit 1989 is echter sterk achterhaald en wordt nauwelijks toegepast.    

De provincie Vlaams-Brabant stelt geen middelen ter beschikking van personen, maar geeft een 
financiële ondersteuning  aan de DAV’s van Leuven en Grimbergen. Deze bijdrage betreft 
€155.000 op jaarbasis, voor de twee diensten samen.22  

Ook Antwerpen investeert jaarlijks €201.000 in de DAV’s die binnen de provincie werkzaam zijn.  

1.2.3.3.2 Interne staatshervorming 

Algemeen 

De vereenvoudiging van het Vlaamse bestuurlijke landschap is een belangrijke doelstelling van 

19 www.limburg.be/Limburg/NL-PL/Diensten/Directie-Mens/Afdeling-Levenskwaliteit-en-Zorg/Dienst-Zorg/Cordinatiepunt-
Handicap/Diensten-Handicap-loket/premie_vervoerhandicap.html   
20 Informatie verkregen via telefoongesprek met Ellen Becker, Deskundige - Dienst Gelijke Kansen en Handicap, provincie 
Limburg, 9 maart 2012. 
21 www.west-
vlaanderen.be/kwaliteit/Welzijn/subsidies/Documents/overzicht%20van%20de%20afgeschafte%20reglementen.pdf  
22 Informatie verkregen via e-mail van Alexander Leysen, Stafmedewerker Toegankelijkheid -Provinciaal Steunpunt 
Toegankelijkheid  - Dienst diversiteit en gelijke kansen, provincie Vlaams-Brabant, 19 juni 2013. 
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het Vlaams Regeerakkoord 2009 -2014.23 Deze interne staatshervorming moet ervoor zorgen dat 
de overheid efficiënter kan werken, en dit over de grenzen van de bestuursniveaus heen. De 
bedoeling is om te komen tot een scherpere afbakening van de profielen van de verschillende 
bestuursniveaus. De klemtoon komt te liggen op Vlaanderen aan de ene zijde en sterke 
gemeenten aan de andere zijde.24 De provincies zijn het intermediair bestuursniveau tussen de 
gemeenten en de Vlaamse overheid.  

Verschuiving provinciale bevoegdheden 

De provincies moeten zich focussen op grondgebonden bevoegdheden en krijgen een sluitende 
lijst van taken met een grondgebonden karakter waarbij ze als regisseur optreden.25 Het 
provinciedecreet werd aangevuld met de bepaling dat de provincies op het gebied van niet-
grondgebonden aangelegenheden slechts bevoegdheden kunnen uitoefenen die hen krachtens 
een wet of decreet worden toegekend, of die de Vlaamse regering aan de provincies 
toevertrouwd via het bestuursakkoord.26 Hierdoor kunnen ze nog een beperkte lijst van niet-
grondgebonden bevoegdheden uitoefenen. Bij het opstellen van deze lijst moet grondig 
geëvalueerd worden voor welke processen de provincie het meest efficiënt kan optreden. Er zal 
hierbij ook rekening gehouden worden met een historisch gegroeide taakinvulling, die kan 
verschillen per provincie (maatwerk), maar die wel de grote lijnen van de interne 
staatshervorming respecteert.  

De provincies oefenen deze bevoegdheden uit overeenkomstig de bepalingen opgenomen in het 
bestuursakkoord afgesloten tussen de Vlaamse Regering en de provincies.27 Deze 
bestuursakkoorden bevatten zowel een algemeen luik, identiek in de vijf bestuursakkoorden, als 
een specifiek luik, afgestemd op de betrokken provincie. De bestuursakkoorden worden in het 
voorjaar van het jaar volgend op de verkiezingen afgesloten. Ze starten dan op 1 januari van het 
tweede jaar dat volgt op de provincieraadsverkiezingen en lopen af op 31 december van het jaar 
na de volgende provincieraadsverkiezingen (31 december 2019). De gevolgen van de interne 
staatshervorming op de provinciale bevoegdheden zullen dus vanaf 1 januari 2014 in voege gaan. 
De nieuwe afspraken met Vlaanderen worden in het meerjarenplan 2014-2019 van de provincies 
opgenomen. 

Overheveling financiering 

De provincies mogen dus geen bevoegdheden toegekend krijgen of opnemen die niet binnen de 
gesloten taakstelling vallen.28 De huidige opdrachten binnen het beleiddomein Welzijn zullen 
samen met de bijhorende mensen en middelen overgeheveld worden naar het Vlaamse, het 
intergemeentelijke of het lokale niveau. Er zou wel een akkoord moeten zijn voor de continuering 
van de financiering van de bevoegdheden die provinciaal stopgezet worden. Ook zouden 
afspraken gemaakt moeten worden over de bijkomende financiële beleidsruimte die nodig is om 
de overgehevelde bevoegden op te nemen op het Vlaamse of lokale niveau. 

Concreet is het nodig de financiële gevolgen van elke bevoegdheidsverschuiving in kaart te 
brengen. Om te vermijden dat bepaalde sectoren of organisaties ten gevolge van een bestuurlijke 

23 www.binnenland.vlaanderen.be/interne-staatshervorming   
24 Vlaamse overheid, Witboek Interne Staatshervorming, 8 april 2011, geraadpleegd op 
www.binnenland.vlaanderen.be/sites/default/files/Witboek_0.pdf      
25 Vlaamse regering, Groenboek Interne Staatshervorming, 23 juli 2010, geraadpleegd op 
www.binnenland.vlaanderen.be/sites/default/files/Groenboek_0.pdf   
26 Vlaamse regering, Witboek Interne Staatshervorming, , 8 april 2011, geraadpleegd op 
www.binnenland.vlaanderen.be/sites/default/files/Groenboek_0.pdf   
27 Vereniging Vlaamse Provincies, Stand van zaken interne staatshervorming per sector - Een overzichtsnota, 22 januari 
2013, geraadpleegd op 
www.vlaamseprovincies.be/public/uploads/files/nieuwsbrief/Geactualiseerde%20stand%20van%20zaken%20interne%20s
taatshervorming%20per%20sector%20jan%202013.pdf  
28 Vlaamse regering, Witboek Interne Staatshervorming, , 8 april 2011, geraadpleegd op 
www.binnenland.vlaanderen.be/sites/default/files/Witboek_0.pdf    
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wijziging minder middelen zouden ontvangen, moet een verschuiving van bevoegdheden gevolgd 
worden door een verschuiving van de bijhorende middelen. De interne staatshervorming mag 
geen besparingsoperatie zijn. 

Verschuivingen van de provincies naar de Vlaamse overheid, zoals Welzijn, zullen verrekend 
worden via het provinciefonds. Dit houdt in dat de middelen die Vlaanderen in het 
provinciefonds stopt, zullen afnemen met het bedrag dat overgeheveld moet worden voor de 
uitoefening van de bevoegdheden waar de Vlaamse overheid nu bevoegd voor is. Als het 
provinciefonds niet volstaat om de verschuivingen te kunnen opvangen, zullen de provinciale 
opcentiemen op de onroerende voorheffing verhoudingsgewijs afgetopt worden. 

Gevolgen voor de provinciale financiering van aangepast vervoer 

De provinciale initiatieven rond aangepast vervoer voor personen met een mobiliteitsbeperking 
situeren zich op dit moment binnen het beleidsdomein Welzijn, Volksgezondheid en Gezin.29 Dit 
is een bij uitstek niet-grondgebonden bevoegdheid. Enkel in uitzonderlijke gevallen zullen de 
provincies nog taken binnen het beleidsdomein Welzijn mogen opnemen. Men gaat hierbij uit 
van de vier kerntaken van de provincies wat betreft het beleidsdomein Welzijn: sociale kaart en 
sociale planning, netwerkvorming, impulsbeleid en territoriale homogeniteit.30 De provincies 
mogen alvast volgende bevoegdheden niet meer uitoefenen31: 

 Individuele premies verstrekken (bijvoorbeeld voor personenalarmsysteem, mantelzorg, 
gezinszorg, verplaatsingskosten …) 

 Infrastructuursubsidies  

 Structurele ondersteuning  

 Financiering van de reguliere werking van door Vlaanderen gesubsidieerde instellingen en 
organisaties.  

Doordat de provincies deze bevoegdheden niet meer mogen uitoefenen, wordt een deel van de 
provinciebudgetten overgeheveld naar Vlaanderen.  

Voor de provincie West-Vlaanderen komt dit bijvoorbeeld neer op €4 miljoen. Zo wordt onder 
andere het West-Vlaams provinciaal reglement geschrapt dat voorziet in een tegemoetkoming 
voor de verplaatsingskosten van kinderen met een zware handicap en/of hun ouders, doordat er 
geen provinciale premies inzake welzijn meer verstrekt mogen worden aan particulieren. Omdat 
dit reglement achterhaald is, betreft dit slechts een zeer beperkte groep en is het verlies niet erg 
groot.32 De concrete stopzetting van de individuele premies geldt al vanaf 1 januari 2014. 

Op 19 juni 2013 schrapte de provincieraad van Limburg alle subsidiereglementen die ten gevolge 
van de interne staatshervorming niet voortgezet kunnen worden.33 Het gaat dan over de 
reglementen die structurele subsidies voorzien voor organisaties die ook een Vlaamse toelage 
krijgen. Omdat individuele steunverlening ten gevolge van de interne staatshervorming vanaf 
2014 niet langer tot de bevoegdheid van de provincies behoort, werden ook de reglementen 
geschrapt die voorzien in een individuele tegemoetkoming aan personen. De mobiliteitspremie, 
toch goed voor een jaarlijks budget van €125.000, valt hieronder en verdwijnt dus vanaf volgend 
jaar. De provincie Limburg hecht nog wel belang aan de problematiek van aangepast vervoer voor 

29 Vlaamse regering, Groenboek Interne Staatshervorming, 23 juli 2010, geraadpleegd op 
www.binnenland.vlaanderen.be/sites/default/files/Groenboek_0.pdf   
30 Vereniging Vlaamse Provincies, Stand van zaken interne staatshervorming per sector - Een overzichtsnota, 22 januari 
2013, geraadpleegd op 
www.vlaamseprovincies.be/public/uploads/files/nieuwsbrief/Geactualiseerde%20stand%20van%20zaken%20interne%20s
taatshervorming%20per%20sector%20jan%202013.pdf  
31 www.west-vlaanderen.be/kwaliteit/Welzijn/subsidies/Pages/default.aspx  
32 Informatie verkregen via e-mail van Damiën Kinds, Adjunct-adviseur gelijke kansen -Dienst Welzijn - Provincie West-
Vlaanderen, 18 juni 2013. 
33 Informatie verkregen via e-mail van Rita De Boeck, Adviseur Welzijn - Directie Mens, provincie Limburg, 20 juni 2013. 
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personen met een beperking. Het blijft één van de belangrijke aandachtspunten waarvoor de 
provincie zich verder inspant door gebruik te maken van de bevoegdheden die ze nog wel heeft 
(onder andere netwerkvorming, impulsbeleid …). 

Ook in de provincie Vlaams-Brabant heeft de interne staatshervorming heel wat gevolgen.34  De 
provinciale ondersteuning van de DAV’s van Leuven en Grimbergen kan in de huidige vorm 
(onder het beleidsdomein Welzijn) niet voortgezet worden. De DAV’s worden door het mogelijk 
wegvallen van deze financiering geconfronteerd met het risico dat hun personeelbestand en hun 
actieradius zal moeten afnemen.35 

Net als in de andere provincies heeft ook in Antwerpen de interne staatshervorming een grote 
impact op het provinciaal welzijnsbeleid.36 De provincie kan de Antwerpse DAV’s niet meer 
structureel ondersteunen. De provincie mag wel nog een impulsbeleid voeren. Dit wil zeggen dat 
de provincie een nieuw initiatief gedurende drie jaar kan ondersteunen en stimuleren door 
middel van impulssubsidies. Voor de verdere organisatie van het aangepast vervoer wil de 
provincie Antwerpen een belangrijke trekkersrol op zich nemen, en een systeem uitbouwen dat 
na drie jaar zonder de steun van de provincie kan verder werken. Hiervoor tracht de provincie de 
gemeentelijke besturen te overtuigen om bij te dragen aan het systeem en mee te investeren. 
Door het voeren van een krachtig, degressief impulsbeleid maakt de provincie de instap voor de 
lokale besturen zo laag mogelijk.    

1.2.3.3.3 Conclusie 

De interne staatshervorming mag er, zoals eerder aangegeven, eigenlijk niet toe leiden dat 
bepaalde organisaties minder middelen zouden ontvangen. De bevoegdhedenverschuiving moet 
gevolgd worden door een verschuiving van de bijhorende middelen. De persoonsgebonden  
bevoegdheden zoals Welzijn, en bijhorende middelen verschuiven van de provincie naar het 
Vlaamse niveau. Het is in principe dan ook aan Vlaanderen om de gevolgen hiervan op te vangen.  

Het is vooral belangrijk dat de middelen voor het aangepast vervoer beschikbaar blijven. 
Vlaanderen zou best in overleg en in samenwerking met de provincies oplossingen uitwerken 
zodat de organisaties en personen die nu beroep doen op provinciale tegemoetkomingen, geen 
budgetvermindering moeten ondergaan. Mogelijk kan de financiering van organisaties van 
aangepast vervoer overgeheveld worden naar het provinciaal beleidsdomein Mobiliteit. Maar 
ook dit kan slechts een tijdelijke oplossing zijn, aangezien het basisprincipe erin bestaat dat de 
materie niet langer een provinciale, maar een Vlaamse bevoegdheid is. Het is aan Vlaanderen om 
te bepalen wat kan en wat niet. Wel is zeker dat het voor de provincies Antwerpen, Limburg en 
Vlaams-Brabant alleen al om een bedrag van €481.000 gaat. Dit bedrag waarvan de toekomst op 
dit moment onduidelijk is, is ongeveer gelijk aan 20% van het huidige Vlaamse budget voor 
aangepast vervoer. Deze middelen zouden dus geheroriënteerd moeten worden om een 
negatieve financiële impact op het aangepast vervoer te voorkomen.   

 

1.2.3.4 Lokaal niveau 

Op lokaal niveau is de versnippering aan initiatieven nog nadrukkelijker. Verschillende steden en 
gemeenten bieden op de één of andere wijze ondersteuning voor aangepast vervoer. Er is echter 
weinig coherentie, afstemming of samenwerking. Wel worden Minder Mobielen Centrales vaak 
vanuit het OCMW of de gemeente zelf aangestuurd. Ook zijn steden en gemeenten bevoegd voor 
het toegankelijk maken van de bus- en tramhaltes op de wegen waarvan zij beheerder zijn.    

34 www.vlaamsbrabant.be/over-de-provincie/beleid-en-bestuur/rol-van-de-provincie/missie-visie-en-waarden/nieuws-
naar-een-slankere-provincie.jsp  
35 Informatie verkregen via e-mail van Wim Timmerman, Coördinator Leuven-Hageland Mobiel vzw, 12 juni 2013. 
36 Informatie verkregen via e-mail van Marij Verstraeten, Adviseur Steunpunt Ouderenbeleid - Dienst Welzijn en 
Gezondheid, Provincie Antwerpen, 24 juni 2013.  
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1.2.3.4.1 Taxicheques 

Sommige Vlaamse steden en gemeenten stellen taxicheques ter beschikking van hun inwoners 
met een mobiliteitsbeperking, zoals ouderen en/of personen met een handicap.  

Heel wat commerciële ondernemingen, zoals taxibedrijven en diensten voor het  verhuur van 
voertuigen met bestuurder, leveren immers aangepast vervoer voor personen met een 
mobiliteitsbeperking. Dit gebeurt rechtstreeks aan de gebruiker of in samenwerking met andere 
diensten, zoals De Lijn, voorzieningen, ziekenfondsen … Een rit bij deze ondernemingen is in 
vergelijking met andere vervoersmodaliteiten echter duur. Daarom werkten enkele steden en 
gemeenten een systeem uit om de gebruiker tegemoet te komen in de kosten van dergelijk 
vervoer. Hierdoor kunnen personen met een mobiliteitsbeperking beroep doen op een 
aangepaste rit tegen een gereduceerd tarief. De gebruiker kan dan een gedeelte van de taxirit 
met taxicheques betalen.  

De initiatieven werden vanuit lokale noden vormgegeven, waardoor ze erg verschillend zijn. 
Voorwaarden, werkwijze en grootte van de tussenkomst verschillen van stad tot stad, en van 
gemeente tot gemeente. Hieronder ter illustratie enkele voorbeelden: 

Stad Antwerpen: taxicheques voor minder mobiele 65-plussers   

65-plussers die in Antwerpen wonen en (tijdelijk) minder mobiel zijn, kunnen gebruik maken van 
taxicheques.37 De dienstverlening  gaat uit van de Dienst Welzijn en Gezondheid. Men moet wel 
over een medisch attest van de huisarts beschikken en voldoen aan de inkomensvoorwaarde. De 
cheque heeft een waarde van €5 (in 2013), waarvan de gebruiker en de stad de helft betalen. De 
taxicheques kunnen enkel gebruikt worden voor ritten door taxibedrijven die deze cheques 
aanvaarden. 

Stad Gent: taxicheques voor personen met een beperkte mobiliteit en een beperkt inkomen 

Inwoners van Gent die zich niet zonder hulp van derden kunnen verplaatsen en een beperkt 
inkomen hebben, kunnen taxicheques aankopen bij de Dienst Sociale voorzieningen van het 
Departement Bevolking en Welzijn.38 Men mag niet over een eigen wagen beschikken. De 
cheques hebben een waarde van €2,50, maar de gebruiker betaalt slechts €1,25. Alle Gentse 
taxibedrijven moeten deze taxicheques aanvaarden en dit voor alle soorten ritten. 

Stad Hasselt: gratis taxicheques voor minder mobiele inwoners 

Inwoners van Hasselt die het WIGW-statuut39 genieten en een algemene invaliditeitsgraad van 
80% of  een invaliditeit van 50% aan de onderste ledematen hebben, kunnen bij het OCMW een 
aanvraag voor gratis taxicheques indienen.40 Deze cheques hebben een waarde van €5. Enkel 
taxifirma‘s aangesloten bij het OCMW van Hasselt aanvaarden deze cheques.  

Gemeente Steenokkerzeel: taxicheques  

Inwoners van Steenokkerzeel kunnen bij het OCMW taxicheques verkrijgen indien ze aan één van 
de volgende voorwaarden voldoen41: 

 Een invaliditeitsgraad van 66% hebben 

 Ouder dan 65 zijn, niet zelf over een wagen beschikken en in de onmogelijkheid verkeren om 
zonder hulp van derden gebruik te maken van het openbaar vervoer 

 Ouder dan 75 jaar zijn 

37 www.antwerpen.be/eCache/ABE/80/23/592.Y29udGV4dD04MDMzOTAy.html   
38 www.mobiliteitgent.be/minder-mobiel/taxicheques   
39 Weduwen, Invaliden, Gepensioneerden en Wezen  
40 www.ocmwhasselt.be/Taxicheques.html    
41 www.steenokkerzeel.be/ocmw/09-hulp-thuisdiensten.php#taxicheques   
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 Of in gevallen waar de sociale dienst van het OCMW dit nodig acht.  

De tussenkomst bedraagt €10 per cheque. Het vervoer dient te gebeuren door één van de twee 
taximaatschappijen die met het OCMW van Steenokkerzeel een overeenkomst hebben gesloten. 

Andere initiatieven 

Ook Blankenberge, Brugge, Genk, Schoten, Sint-Niklaas, Turnhout en Zoutleeuw bieden onder 
een bepaalde vorm taxicheques aan. Mogelijk bestaan er nog andere gelijkaardige initiatieven. 

 

1.3 Belanghebbendenanalyse 

Samengevat 

Het betrekken van belanghebbenden bij de uitvoering van het businessplan is uitermate belangrijk 
om de nodige input te bekomen.  

Door middel van een belanghebbendenanalyse werden de belangrijkste stakeholders geselecteerd. 
Het gaat om gebruikersorganisaties, beleidsactoren, commerciële en niet-commerciële 
vervoersaanbieders, ziekenfondsen, voorzieningen en de organisaties betrokken in de 
proefprojecten. 

 

1.3.1 Inleiding 

Het betrekken van belanghebbenden was een belangrijk aspect binnen de uitvoering van het 
businessplan. De organisatie van een toegankelijk vervoersysteem heeft immers op verschillende 
groepen van belanghebbenden een directe of indirecte impact. De input van de belanghebbenden is 
onontbeerlijk om vorm te kunnen geven aan het toegankelijk vervoersysteem. Wanneer de 
communicatie met de stakeholders te laat of niet consequent wordt opgestart, is het risico reëel dat 
niet de juiste oplossing uitgedacht wordt. Ook is het dan mogelijk dat er bij de belanghebbenden 
niet voldoende draagvlak aanwezig is. Dit zou voor problemen kunnen zorgen bij de verdere 
implementatie.  

Door middel van een belanghebbendenanalyse werd inzicht verkregen in de gewenste participatie 
van de (groepen van) belanghebbenden in het procesverloop van deze studie en de hervorming van 
het toegankelijk vervoersysteem in Vlaanderen en Brussel. Er werd ingeschat hoe sterk de invloed 
van de stakeholders kan zijn op het resultaat van het project en welke impact het project op hen kan 
hebben. Hierna volgt een overzicht van de geselecteerde belanghebbenden, die telkens voor de 
klankbordgroepen werden uitgenodigd. Met meerdere van deze belanghebbenden werd ook 
individueel overleg opgestart.  

 

1.3.2 Gebruikers en gebruikersorganisaties 

De gebruikers van toegankelijk en aangepast vervoer zijn de eerste belangrijke groep van 
belanghebbenden. Zij zijn de doelgroep van de implementatie van een gebiedsdekkend toegankelijk 
vervoersysteem. Daarom werden de individuele gebruikers rechtstreeks betrokken door middel van 
de bevraging naar noden en wensen in kader van het marktonderzoek (zie 3.1.2 Stated preference 
Vlaanderen en 13.1.1 Stated preference Brussel). Daarnaast werden diverse doelgroeporganisaties 
geconsulteerd. Omdat niet alle mogelijke doelgroeporganisaties betrokken konden worden, werd 
een selectie gemaakt van koepelorganisaties waarbij toegezien werd op een zo breed mogelijke 
participatie van de diverse doelgroepen en de verschillende strekkingen.  

 Personen met een beperking: 

- Autisme Vlaanderen 

  
Businessplan Vlaams Toegankelijk Vervoersysteem        50 



- Blindenzorg Licht en Liefde 

- Brailleliga 

- Federatie Sociale Ondernemingen vzw – Sociaal ondernemen voor personen met een 

handicap 

- Federatie van Vlaamse Doven Organisaties (Fevlado) 

- GRIP  - Gelijke Rechten voor iedere persoon met een handicap 

- Groep Ubuntu - Ondersteuning van personen met een handicap 

- Katholieke Vereniging Gehandicapten (KVG) 

- Onze Nieuwe Toekomst (ONT) – Beweging van en voor mensen met verstandelijke 

beperking 

- Slechtzienden en Blinden Platform Vlaanderen (SBPV) 

- Vereniging van personen met een handicap (VFG) 

- Z11 – KR8 - Kwaliteitsvol vormingswerk voor personen met een handicap 

 Ouderen: 

- OKRA  

- Vlaamse Ouderenraad  

 

1.3.3 Voorzieningen 

Naast doelgroeporganisaties zijn ook koepelorganisaties van voorzieningen belangrijke stakeholders 
bij de uitwerking van een toegankelijk vervoersysteem. Volgende organisaties werden betrokken: 

 Vlaams Welzijnsverbond - Afdeling  ondersteuning van personen met een handicap (richt zich tot 

alle voorzieningen voor kinderen, jongeren en volwassen personen met een handicap) 

 Pegode vzw - Netwerkorganisatie van duurzaam verbonden projecten voor zowel woon- als 

dagbestedingondersteuning 

 Federatie van Ouderverenigingen en Gebruikersraden in voorzieningen voor personen met 

handicap 

 

1.3.4 Beleid 

1.3.4.1 Op Vlaams niveau 

Enkele van de belangrijkste stakeholders situeren zich op het niveau van het beleid. Hun 
betrokkenheid en participatie is noodzakelijk voor de realisatie van het businessplan en de 
implementatie van een gebiedsdekkend, complementair en geïntegreerd toegankelijk 
vervoersysteem.  

In eerste instantie gaat het om het bevoegde kabinet van de Vlaams minister van Mobiliteit en 
Openbare Werken, en het Departement Mobiliteit en Openbare Werken – Afdeling Beleid 
Mobiliteit en Verkeersveiligheid van de Vlaamse overheid, de opdrachtgever van het 
businessplan.  

Toegankelijke mobiliteit is echter nauw verbonden met heel wat andere beleidsdomeinen, 
waarvan de twee belangrijkste eveneens als belanghebbenden werden opgenomen: het kabinet 
van de Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin en Gelijke Kansen in Vlaanderen.  

Ten slotte nam ook het Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap deel aan de 
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belanghebbendenparticipatie. Het VAPH is een intern verzelfstandigd agentschap binnen de 
Vlaamse overheid en behoort tot het beleidsdomein Welzijn, Volksgezondheid en Gezin. Het 
VAPH wil de participatie, integratie en gelijkheid van kansen van personen met een handicap 
bevorderen in alle domeinen van het maatschappelijk leven.  

 

1.3.4.2 Op provinciaal niveau 

Niet enkel de beleidsactoren op Vlaams niveau moeten betrokken worden. Het provinciale 
niveau is minstens even belangrijk bij de verdere uitbouw van een toegankelijk vervoersysteem. 
De koepelorganisatie van de Vlaamse provincies, de Vereniging Vlaamse Provincies (VVP) werd 
dan ook als belanghebbende opgenomen. Daarnaast werd voor elke Vlaamse provincie 
afzonderlijk de bevoegde dienst en ook het Provinciaal Steunpunt Toegankelijkheid betrokken. 

 

1.3.4.3 Op lokaal niveau 

Ten slotte speelt ook het lokale niveau een belangrijke rol. Daarom maakt de koepelorganisatie 
van de Vlaamse steden, de Vereniging van Vlaamse Steden en Gemeenten (VVSG), deel uit van de 
belanghebbenden. 

 

1.3.5 Vervoersaanbieders 

1.3.5.1 Openbaar vervoer 

1.3.5.1.1 De Lijn en de Belbus 

De rol van de Vlaamse Vervoersmaatschappij De Lijn, en in het bijzonder de dienstverlening door 
de Belbus, is bij de uitbouw van een toegankelijk vervoersysteem eveneens onmiskenbaar. 
Openbaar vervoer zou voor iedereen integraal toegankelijk moeten kunnen zijn. Meer 
toegankelijk bus- en tramvervoer is een vereiste bij de verdere uitbouw van een toegankelijk 
vervoersysteem. 

1.3.5.1.2 NMBS-Groep 

Het ligt voor de hand dat de NMBS-Groep een belangrijke stakeholder is bij de uitbouw van een 
toegankelijk vervoersysteem. Een toegankelijker openbaar vervoer is hierbij immers noodzakelijk, 
en de rol van het treinverkeer is groot, zeker voor verplaatsingen over langere afstand.  

Ten gevolge van de Europese wetgeving over de liberalisering van het spoorvervoer werd de 
structuur van de NMBS gewijzigd op 1 januari 2005. De NMBS-Groep bestaat sindsdien uit de 
holdingmaatschappij, NMBS-Holding en haar twee dochterondernemingen: 

 NMBS: de exploitant, verantwoordelijk voor alles met betrekking tot de uitbating van de 

reizigers- en goederentreinen.  

 Infrabel: de infrastructuurbeheerder, verantwoordelijk voor alles wat de spoorinfrastructuur en 

de veiligheidssystemen betreft.  

NMBS-Holding 

De NMBS-Holding heeft in de eerste plaats een coördinerende taak en ziet toe op de coherentie 
van beslissingen binnen de verschillende filialen. De holding staat ook in voor het beheer van het 
patrimonium en de onroerende goederen, dus ook de stations. Daarom is de NMBS-Holding een 
belangrijke belanghebbende in kader van het businessplan. 

Exploitant NMBS 

De NMBS staat in voor de exploitatie en commercialisering van het reizigers- en 
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goederenvervoer. Zij is verantwoordelijk voor het beheer van het rollend materieel, en is daarom 
eveneens een stakeholder.  

Infrastructuurbeheerder Infrabel 

Infrabel is verantwoordelijk voor het beheer en onderhoud van het Belgisch spoorwegennet. De 
infrastructuurbeheerder is eveneens een belanghebbende bij de realisatie van een toegankelijk 
vervoersysteem, aangezien deze onderneming verantwoordelijk is voor de perrons, de 
toegangswegen naar de perrons (trappen, roltrappen, liften, onderdoorgangen, voetbruggen …), 
de schuilhuisjes en de omroepinstallaties. 

1.3.5.1.3 Hervorming NMBS-Groep  

De NMBS-groep zal binnenkort organisatorisch hervormd worden. Een vereenvoudiging van de 
huidige drieledige structuur van de NMBS-Groep dringt zich op. De federale regering wil de 
organisatie herleiden tot twee afdelingen: een spooroperator en een infrastructuurbeheerder. 
Op 23 april 2013 keurde de ministerraad een wetsontwerp goed dat de hervorming via een 
machtigingswet mogelijk maakt. Dit houdt in dat de voorgestelde wet de algemene principes van 
de hervorming vastlegt, en aan de koning (en dus de regering) de bevoegdheid geeft om te 
bepalen welke maatregelen nodig zijn om die hervorming te concretiseren. De hervorming zou op 
1 januari 2014 rond moeten zijn.  

1.3.5.2 Aangepast vervoer 

1.3.5.2.1 Niet-commercieel vervoer 

Aangepast  vervoer 

Naast het openbaar vervoer is ook het aangepast vervoer voor personen met een verminderde 
mobiliteit essentieel bij de verdere implementatie van een toegankelijk vervoersysteem. Daarom 
werd de koepelorganisatie ODAV (Overleg Diensten Aangepast Vervoer) geselecteerd als 
belanghebbende.  

Vervoer door vrijwilligers 

De Minder Mobielen Centrales zijn de meest gekende vorm van vrijwilligersvervoer. Volgens de 
Databank Aangepast Vervoer Meer Mobiel (zie 1.5.1) zijn 223 van dergelijke MMC’s aangesloten 
bij Taxistop (vzw). Taxistop werd dan ook bij de belanghebbendenparticipatie betrokken. MMC 
Gent werd eveneens opgenomen, omdat zij deel uitmaken van een samenwerkingsverband rond 
toegankelijk en aangepast vervoer in en rondom de stad Gent.  

Er zijn daarnaast verschillende minder mobielen centrales, en andere vrijwilligersdiensten, die 
niet bij Taxistop aangesloten zijn. Ook enkele van deze initiatieven werden als belanghebbende 
uitgenodigd, onder andere Anders Mobiel Limburg en de MMC van Genk. 

1.3.5.2.2 Commercieel vervoer 

Naast de non-profit aanbieders van aangepast vervoer zijn er natuurlijk ook commerciële 
ondernemingen die aangepast vervoer aanbieden, door middel van taxi’s of het verhuur van 
voertuigen met bestuurder. Deze ondernemingen werden in het proces betrokken via de 
deelname van de koepelorganisatie GTL-Taxi (Nationale Groepering van ondernemingen met Taxi 
en Locatievoertuigen met chauffeur). Als één van de grootste commerciële aanbieders van 
aangepast vervoer werd ook Hendriks NV als belanghebbende geselecteerd.  

 

1.3.6 Ziekenfondsen 

De ziekenfondsen nemen een belangrijke rol op in kader van het niet-dringend zittend 
ziekenvervoer. Vaak zorgen ze voor tegemoetkomingen, en soms staan ze zelf in voor de organisatie 
van aangepast vervoer. Enkele ziekenfondsen gaan daarbij zelfs verder dan het vervoer om 
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medische redenen. Alle Vlaamse en Brusselse ziekenfondsen zijn dan ook opgenomen als 
belanghebbenden. Hieronder worden ze opgesomd: 

 Christelijke Mutualiteiten 

 Neutrale Ziekenfondsen 

 Nationaal Verbond van Socialistische Mutualiteiten 

 Liberale Mutualiteiten 

 Onafhankelijke Ziekenfondsen. 

Daarnaast werden op de lijst van belanghebbenden twee organisaties opgenomen die nauw 
samenwerken met één of meerdere ziekenfondsen voor de organisatie van het niet-dringend 
ziekenvervoer:  

 Mutas (mutualistische alarm- en zorgcentrale België) 

 Solidariteit voor het Gezin vzw. 

 

1.3.7 Proefprojecten 

Een bijzondere groep van belanghebbenden bestaat uit de organisaties die de drie MAV-
proefprojecten (zie 2.1.2 Actieonderzoek en 6 Actieonderzoek) aansturen.  

 

1.3.7.1 MAV-proefproject Vlaams-Brabant 

In Vlaams-Brabant lopen twee deelprojecten, één in regio Leuven-Hageland en één in regio 
Grimbergen. Het eerste proefproject wordt getrokken door Eigen Thuis vzw, centrum voor de 
integratie van personen met een handicap en organisator van de DAV Grimbergen. Vzw Mobiel, 
stuurt het tweede proefproject aan. De vzw is een koepelorganisatie van drie vervoerdiensten 
voor mensen met een mobiliteitsbeperking: DAV Leuven, MMC Leuven en Minibus van de stad 
Leuven. 

 

1.3.7.2 Mobiliteitspunt Kempen 

Het proefproject in Antwerpen wordt aangestuurd door de provincie Antwerpen, en uitgevoerd 
door Welzijnszorg Kempen. Dit is het pluralistisch samenwerkingsverband van de 27 OCMW’s van 
het arrondissement Turnhout. 

 

1.3.7.3 Limburgse Mobiliteitscentrale 

Ten slotte stuurt CM Limburg het proefproject in de provincie Limburg aan, waarbij Groep MSI 
(Medisch Sociale Initiatieven CM Limburg) het project concreet uitvoert.  

 

1.4 Wetgeving en beleid 

Samengevat 

Ook op het gebied van wetgeving en beleid bestaan verschillende initiatieven rond toegankelijk en 
aangepast vervoer. Dit overzicht is niet exhaustief, ten gevolge van de complexiteit van het 
regelgevend landschap, maar bevat wel de belangrijkste legislatieve en beleidsgerichte stappen met 
het oog op de ontwikkeling van een toegankelijk vervoersysteem.  

Internationaal 

Op 13 december 2006 aanvaardde de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties het Verdrag 
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voor Gelijke Rechten van Personen met een Handicap. België ratificeerde het Verdrag op 13 mei 
2009 en is bijgevolg ertoe gebonden de bepalingen ervan te respecteren en te realiseren. 
Toegankelijkheid is één van de acht grondbeginselen van het Verdrag en de lidstaten dienen 
passende maatregelen te nemen om dit binnen diverse beleidsdomeinen te realiseren.  

Naast het grondbeginsel toegankelijkheid hebben nog andere artikels van het Verdrag betrekking op 
mobiliteit en vervoer. 

Artikel 4 verplicht lidstaten om alle nodige legislatieve, administratieve en andere maatregelen te 
nemen voor de implementatie van de rechten uit het Verdrag. Bovendien zijn de lidstaten ertoe 
gebonden om personen met een beperking te raadplegen en te betrekken bij beslissingen over 
onderwerpen die op hen van toepassing zijn. 

Artikel 9 houdt in dat lidstaten de gepaste maatregelen moeten nemen zodat personen met een 
beperkte mobiliteit toegang hebben tot de fysieke omgeving, vervoer, informatie en communicatie 
en dit zowel in stedelijke als in landelijke gebieden.  

Artikel 19 geeft personen met een beperking het recht onafhankelijk te leven en volledig deel uit te 
maken van de gemeenschap. Mobiliteit is een onmisbare schakel om de toepassing van dit artikel te 
kunnen realiseren.  

Vervolgens verplicht artikel 20  de lidstaten om de persoonlijke mobiliteit van personen met een 
beperking te garanderen. Personen met een beperking moeten zich onafhankelijk en zelfstandig 
kunnen verplaatsen, op het tijdstip en op de wijze die zij verkiezen.  

Ook artikel 21 is belangrijk met betrekking tot mobiliteit. Het legt de lidstaten de verplichting op om 
een vrije toegang tot informatie te realiseren. Het betreft hier dus ook informatie omtrent mobiliteit 
en vervoer. 

Ten slotte kan nog gewezen worden op artikel 35 dat lidstaten verplicht om binnen de twee jaar na 
inwerkingtreding van het Verdrag een uitgebreid rapport op te maken over de genomen 
maatregelen en geboekte vooruitgang. Daarna dient de lidstaat minstens om de vier jaar een 
vervolgrapport in te dienen.  

Europa 

Europa heeft bindende en niet-bindende regelgeving uitgevaardigd met betrekking tot toegankelijk 
vervoer. Eén van de belangrijkste bindende initiatieven rond toegankelijk vervoer is de regelgeving 
rond passagiersrechten, waarbij ook aandacht besteed wordt aan personen met een 
mobiliteitsbeperking.  Drie principes staan centraal: non-discriminatie, het recht op informatie en 
het recht op zorg en bijstand.   

Daarnaast werkt Europa aan de toegankelijkheid van het spoorvervoer. Deze bindende richtlijnen 
bevatten technische specificaties voor de stations en het rollend materieel van het trans-Europese 
spoorwegsysteem. Sommige van deze technische vereisten hebben betrekking op reizigers met een 
mobiliteitsbeperking. Op dit moment werkt Europa bovendien aan een revisie van deze regelgeving, 
specifiek gericht op toegankelijkheid voor personen met een beperkte mobiliteit.  

Het is echter vooral belangrijk dat de Europese Unie (EU) zelf het VN-Verdrag voor Gelijke Rechten 
van Personen met een Handicap heeft ondertekend. Dit houdt in dat de EU ertoe gebonden is de 
rechten en vrijheden van het Verdrag te beschermen, te respecteren en te realiseren. Door de 
ratificatie van het VN-Verdrag ontstonden er nieuwe initiatieven rond toegankelijkheid. Zo werkt 
Europa op dit moment aan een nieuwe richtlijn die lidstaten ertoe verplicht de websites met 
betrekking tot de publieke sector integraal toegankelijk te maken. Daarnaast is er nog een tweede 
richtlijn in ontwikkeling: de Europese Toegankelijkheidsakte. De bedoeling is om de toegankelijkheid 
van goederen en diensten in Europa te bevorderen. Er zullen EU-normen opgelegd worden voor 
producten, diensten en openbare gebouwen. Deze richtlijn zal, ook wat betreft mobiliteit, een 
belangrijk legislatief document worden. 

België 
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België is als lidstaat van het VN-Verdrag voor Gelijke Rechten van Personen met een Handicap 
natuurlijk verantwoordelijk voor de naleving van de bepalingen van het Verdrag.  

Daarnaast is op federaal niveau vooral de antidiscriminatiewet belangrijk. Het ontbreken van 
'redelijke aanpassingen' aan publieke plaatsen wordt in de wet expliciet gelijkgesteld met 
discriminatie. Dit begrip houdt in dat in een concrete situatie, naargelang de behoefte, passende 
maatregelen genomen worden om een persoon met een handicap professioneel en/of 
maatschappelijk te integreren. De link met een toegankelijke mobiliteit is duidelijk. De overheid 
dient redelijke aanpassingen door te voeren zodat ook personen met een mobiliteitsbeperking zich 
vlot kunnen verplaatsen. Zo niet is er sprake van discriminatie.  

Vlaanderen 

Vlaanderen is net zoals de federale overheid verantwoordelijk voor de realisatie van de rechten en 
vrijheden uit het VN-Verdrag voor Gelijke Rechten van Personen met een Handicap. Vlaanderen 
heeft ook een eigen antidiscriminatieregelgeving: het Vlaams decreet houdende een kader voor het 
Vlaamse gelijkekansen- en gelijkebehandelingsbeleid.  De Vlaamse gewestelijke stedenbouwkundige 
verordening voor Toegankelijkheid  geldt bij nieuwbouw, verbouwingen of uitbreidingen van 
gebouwen die publiek toegankelijk zijn en is dus ook van toepassing op stationsgebouwen. 

Daarnaast ondernamen verschillende beleidsdomeinen stappen rond toegankelijke mobiliteit. 
Hierna overlopen we de initiatieven van de beleidsdomeinen met de grootste verantwoordelijkheid 
voor de realisatie van een toegankelijk vervoersysteem. 

Gelijke Kansen in Vlaanderen 

Gelijke kansen is een horizontale bevoegdheid, wat wil zeggen dat gelijke kansen gerealiseerd 
moeten worden binnen de verschillende beleidsdomeinen. Gelijke Kansen in Vlaanderen heeft hier 
een coördinerende opdracht en werkt sinds 2005 met de open coördinatiemethode (OCM). Dit is 
een werkwijze om tussen beleidsmakers uit de verschillende beleidsdomeinen gemeenschappelijke 
doelstellingen en indicatoren vast te leggen, waarna de verschillende partners vrij kunnen bepalen 
hoe ze die doelstellingen binnen hun eigen beleidsdomein zullen nastreven en realiseren. Het 
realiseren van een Vlaams gelijkekansenbeleid is dus niet enkel een opdracht voor de 'titelvoerende' 
Vlaamse minister. Elke minister in de Vlaamse Regering draagt hiervoor verantwoordelijkheid. 

De eerste OCM-cyclus Gelijke Kansen ging van start in 2006. Eén van de strategische doelstellingen 
uit deze eerste cyclus was het streven naar integrale toegankelijkheid. Mobiliteit wordt beschouwd 
als een belangrijk aspect van integrale toegankelijkheid. 

In 2010 ging een tweede OCM-cyclus van start. Deze loopt nog tot eind 2014. Eén van de te bereiken 
doelstellingen betreft opnieuw het realiseren van integrale toegankelijkheid, wat inhoudt dat alle 
publieke voorzieningen voor leven, wonen en werken effectief bereikbaar, toegankelijk en bruikbaar 
zijn voor iedereen. Zowel het beleidsdomein Welzijn als dit van Mobiliteit spelen voor de realisatie 
van deze doelstelling een belangrijke rol. Het Doelstellingenkader 2010-2014 verwijst concreet naar 
de bevoegdheid van Vlaams minister van Mobiliteit en Openbare Werken Hilde Crevits om enkele 
prioritaire  OCM-doelstellingen rond toegankelijk en aangepast vervoer te realiseren. 

Naast het algemene doelstellingenkader is ook een specifiek kader opgesteld rond handicap. Dit 
kader noemt enkele specifieke verantwoordelijkheden rond toegankelijk en aangepast vervoer voor 
de Vlaams minister van Mobiliteit en Openbare Werken.  

Naast de OCM heeft ook de beleidsnota ‘Gelijke Kansen 2009-2014’ van Vlaams minister van 
Onderwijs, Jeugd, Gelijke Kansen en Brussel Pascal Smet een belangrijke link met mobiliteit.  Eén van 
de doelstellingen van de beleidsnota is de verhoging van de participatie van personen met een 
beperking. Om dit te kunnen realiseren, moeten redelijke aanpassingen doorgevoerd worden, onder 
andere om het vervoer en de publieke omgeving toegankelijker te maken.  

Welzijn 

Heel wat kwesties binnen het domein Welzijn hebben een factor mobiliteit. In 2010 stelde het 
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Kabinet van Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin, Jo Vandeurzen ‘Perspectief 
2020, een nieuw ondersteuningsbeleid voor Personen met een Handicap’ voor. Deze conceptnota 
wil de rechten van het VN-Verdrag realiseren en wil vooral werken naar ‘vraagsturing’ van het 
zorglandschap. Perspectief 2020 somt een reeks van kritische succesfactoren op om deze 
doelstellingen te bereiken. Uit deze factoren komt duidelijk naar voor dat de ondersteuning van een 
persoon met een handicap alle levensdomeinen behelst, waaronder onderwijs, tewerkstelling, 
cultuur, vrijetijdsbesteding en dus ook mobiliteit. Elk van deze domeinen dient actieve stappen te 
zetten om de toegankelijkheid op hun specifieke domein te verbeteren. De nadruk op een 
vraaggestuurd zorgsysteem heeft ook implicaties voor de wijze waarop aangepast vervoer voor 
mensen met een mobiliteitsbeperking georganiseerd dient te worden. De vraaggestuurdheid houdt 
immers de garantie in dat ieder zich kan verplaatsen op de wijze en op het tijdstip dat hij of zij 
verkiest.   

Daarnaast noemt ook de beleidsnota ‘Welzijn, Volksgezondheid en Gezin 2009-2014’ het belang van 
een goed uitgebouwd toegankelijk vervoersysteem. De beleidsnota verwijst expliciet naar synergie 
en samenwerking met het beleidsdomein Mobiliteit en Openbare Werken, onder meer wat betreft 
voorzieningenvervoer, vervoer van ouderen en vervoer van personen met een beperking.  

Mobiliteit 

Ten slotte speelt het beleidsdomein mobiliteit een belangrijke rol bij de uitbouw van een 
toegankelijk vervoersysteem. Toegankelijkheid is één van de vijf basisdoelstellingen van het Vlaams  
decreet betreffende het mobiliteitsbeleid.  

Met het decreet tot compensatie van de openbaredienstverplichting tot het vervoer van personen 
met een handicap of een ernstig beperkte mobiliteit werd nu ook een reglementair kader gecreëerd 
voor een compensatieregeling voor het vervoer van personen met een handicap of een ernstig 
beperkte mobiliteit.  

Dat toegankelijkheid één van de beleidspijlers is in het Vlaamse mobiliteitsverhaal blijkt ook uit de 
beleidsnota en de beleidsbrieven van Vlaams Minister van Mobiliteit en Openbare Werken Hilde 
Crevits. De beleidsnota ‘Mobiliteit en Openbare Werken 2009-2014’ benoemt enkele 
beleidsprioriteiten rond toegankelijk openbaar vervoer en de reorganisatie van het aangepast 
vervoer. De beleidsnota verwijst eveneens naar de uitwerking van voorliggend businessplan voor de 
uitbouw van een gebiedsdekkend, complementair en geïntegreerd toegankelijk vervoersysteem.  

Ook de beleidsbrieven ‘Mobiliteit en Openbare Werken’ van 2010-2011, 2011-2012 en 2012-2013 
besteedt Vlaams Minister van Mobiliteit en Openbare Werken Hilde Crevits bijzondere aandacht aan 
een beter vervoersaanbod voor personen met een mobiliteitsbeperking. 

De Minister wijst herhaaldelijk op het belang van een toegankelijker openbaar vervoer. Vervolgens 
geven de beleidsbrieven ook toelichting bij de reorganisatie van het aangepast vervoer. De 
voorbereidingen voor en uiteindelijke goedkeuring van het decreet tot compensatie van de 
openbaredienstverplichting tot het vervoer van personen met een handicap of met ernstig beperkte 
mobiliteit komen eveneens aan bod. 

De beleidsbrieven vermelden meermaals voorliggend businessplan voor de uitbouw van een 
gebiedsdekkend, complementair en geïntegreerd toegankelijk vervoersysteem. Ook de 
proefprojecten, die het concept van Mobiliteiscentrale Aangepast Vervoer aan de realiteit toetsen, 
worden genoemd. Na afwerking van het businessplan en bijhorende beleidsaanbevelingen zal een 
eerste draaiboek voorbereid worden voor de organisatie en financiering van het toegankelijk 
vervoersysteem, met een centrale rol voor de Mobiliteitscentrales Aangepast Vervoer (MAV). 

Ten slotte maken de brieven melding van de Databank Aangepast Vervoer en de ontsluiting ervan 
via het informatieplatform MeerMobiel dat alle nodige informatie rond toegankelijk en aangepast 
vervoer bevat. Hiermee kan de gebruiker beter geïnformeerd worden over de meest geschikte vorm 
van aangepast vervoer.  
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Ook op het gebied van wetgeving en beleid bestaan verschillende initiatieven rond toegankelijk en 
aangepast vervoer. Dit hoofdstuk overloopt per beleidsniveau de reeds bestaande wetgevings- en 
beleidsinitiatieven. Het overzicht is niet exhaustief, ten gevolge van de complexiteit van het 
regelgevend landschap, maar bevat wel de belangrijkste legislatieve en beleidsgerichte stappen met 
het oog op de ontwikkeling van een toegankelijk vervoersysteem.   

 

1.4.1 Internationaal 

Op 13 december 2006 aanvaardde de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties het Verdrag 
voor Gelijke Rechten van Personen met een Handicap.42 Nadat 20 landen het Verdrag ratificeerden, 
werd het van kracht op 3 mei 2008. België ratificeerde het Verdrag op 13 mei 2009 en is bijgevolg 
ertoe gebonden de bepalingen ervan te respecteren en te realiseren. 

Het VN-Verdrag stipuleert dat alle personen met een handicap evenzeer moeten kunnen genieten 
van alle mensenrechten en fundamentele vrijheden. Dit Verdrag wil deze rechten en vrijheden 
bevorderen, beschermen en waarborgen, opdat personen met een beperking op voet van gelijkheid 
met anderen in de samenleving kunnen participeren.  

De acht grondbeginselen van het Verdrag voor Gelijke Rechten van Personen met een Handicap 
zijn43: 

 Respect voor de inherente waardigheid, de persoonlijke autonomie, met inbegrip van de 
vrijheid zelf keuzes te maken, en de onafhankelijkheid van personen 

 Non-discriminatie 

 Volledige en daadwerkelijke participatie in de samenleving  

 Respect voor verschillen en aanvaarding dat personen met een handicap deel uitmaken van 
de mensheid en menselijke diversiteit 

 Gelijke kansen 

 Toegankelijkheid 

 Gelijkheid van man en vrouw 

 Respect voor de zich ontwikkelende mogelijkheden van kinderen met een handicap en 
eerbiediging van het recht van kinderen met een handicap op het behoud van hun eigen 
identiteit 

Toegankelijkheid is dus één van de acht grondbeginselen van het Verdrag en de lidstaten dienen 
passende maatregelen te nemen om dit binnen diverse beleidsdomeinen te realiseren. Artikel 4 §1 
verplicht lidstaten immers om alle nodige legislatieve, administratieve en andere maatregelen te 
nemen voor de implementatie van de rechten uit het Verdrag. Bovendien zijn de lidstaten ertoe 
gebonden om personen met een beperking te raadplegen en te betrekken bij beslissingen over 
onderwerpen die op hen van toepassing zijn.44 

Naast het grondbeginsel toegankelijkheid hebben nog andere artikels van het Verdrag betrekking op 
mobiliteit en vervoer. 

Zo beschrijft artikel 9 wat het garanderen van toegankelijkheid juist inhoudt. Lidstaten moeten de 
gepaste maatregelen nemen zodat personen met een beperking toegang hebben tot de fysieke 
omgeving, vervoer, informatie en communicatie en dit zowel in stedelijke als in landelijke gebieden. 

42 UN Enable, www.un.org/disabilities/default.asp?id=150    
43 Art. 3 van het Verdrag  van de Verenigde Naties voor Gelijke Rechten van Personen met een Handicap, geraadpleegd op 
www.un.org/disabilities/documents/convention/convoptprot-e.pdf  
44 Art. 4 §3 van het Verdrag  van de Verenigde Naties voor Gelijke Rechten van Personen met een Handicap, geraadpleegd 
op www.un.org/disabilities/documents/convention/convoptprot-e.pdf   
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Alle obstakels voor toegankelijkheid moeten weggewerkt worden.  

Artikel 19 geeft personen met een beperking het recht onafhankelijk te leven en volledig deel uit te 
maken van de gemeenschap. Daartoe moeten ondermeer de gemeenschapsdiensten en faciliteiten 
even toegankelijk en beschikbaar zijn als voor de rest van de bevolking. Mobiliteit is een onmisbare 
schakel om de toepassing van dit artikel te kunnen realiseren.  

Vervolgens verplicht artikel 20 de lidstaten om doeltreffende maatregelen te nemen zodat de 
persoonlijke mobiliteit van personen met een beperking gegarandeerd kan worden. Personen met 
een beperking moeten zich onafhankelijk en zelfstandig kunnen verplaatsen, op het tijdstip en op de 
wijze die zij verkiezen. Bovendien moet de verplaatsing mogelijk zijn tegen een betaalbare prijs.  

Ook artikel 21 is belangrijk met betrekking tot mobiliteit. Het legt de lidstaten de verplichting op om 
een vrije toegang tot informatie te realiseren. Alle informatie uitgaande van de overheid moet 
toegankelijk zijn. Lidstaten moeten bovendien private entiteiten die diensten voor het algemeen 
publiek verzorgen er toe aanzetten om hun informatie toegankelijk te maken. Het betreft hier dus 
ook informatie omtrent mobiliteit en vervoer. 

Ten slotte kan nog gewezen worden op artikel 35, dat de rapportering van lidstaten betreft. 
Lidstaten worden verplicht om binnen de twee jaar nadat het Verdrag in eigen land in werking trad 
een uitgebreid rapport op te maken over  de genomen maatregelen en geboekte vooruitgang. 
Daarna dient de lidstaat minstens eenmaal per vier jaar een vervolgrapport in te dienen. De 
rapporten worden ingediend bij en beoordeeld door het Comité voor Gelijke Rechten van Personen 
met een Handicap. Het Comité zal dan adviezen opmaken voor de verdere implementatie van het 
Verdrag. De verplichte rapportage moet alle aspecten van het VN-Verdrag behelzen, en dus ook 
mobiliteit en vervoer.  

Uit het VN-Verdrag voor Gelijke Rechten van Personen met een Handicap blijkt duidelijk het belang 
van toegankelijke mobiliteit. De lidstaten moeten alle nodige stappen nemen opdat het 
vervoersysteem toegankelijk is voor iedereen. Voor mensen met een beperking is toegankelijke 
mobiliteit immers noodzakelijk voor hun maatschappelijke integratie. Verbeterde mobiliteit 
verhoogt bovendien de kansen wat betreft huisvesting, opleiding, ontspanning en tewerkstelling.  

 

1.4.2 Europa 

1.4.2.1 Bindende regelgeving 

Europa nam al verschillende bindende initiatieven rond toegankelijk vervoer. Zo vaardigde 
Europa heel wat regelgeving uit over passagiersrechten. Hierbij wordt ook aandacht besteed aan 
personen met een mobiliteitsbeperking.45 Drie principes staan centraal: non-discriminatie, het 
recht op informatie en het recht op zorg en bijstand. Concreet gaat het onder andere over de 
Verordening betreffende de rechten en verplichtingen van reizigers in het treinverkeer en de 
Verordening betreffende de rechten van autobus- en touringcarpassagiers.46  

Daarnaast werkt Europa aan de toegankelijkheid van het spoorvervoer. Europa heeft heel wat 
specifieke regelgeving over het  trans-Europese spoorwegsysteem. Deze bindende richtlijnen 
bevatten technische specificaties voor de stations en het rollend materieel, de Technical 
Specifications for Interoperability (TSI). Sommige van deze technische vereisten hebben 
betrekking op reizigers met een mobiliteitsbeperking. Op dit moment werkt Europa bovendien 
aan een revisie van de TSI, specifiek gericht op toegankelijkheid voor personen met een beperkte 

45 http://ec.europa.eu/transport/passenger-rights/nl/30-disabled-persons-and-persons-with-reduced-mobility.html en 
http://ec.europa.eu/transport/themes/passengers/index_en.htm   
46 Verordening (EG) nr. 1371/2007 van het Europees Parlement en de Raad van 23 oktober 2007 betreffende de rechten en 
verplichtingen van reizigers in het treinverkeer; Verordening (EU) nr. 181/2011 van het Europees Parlement en de Raad 
van 16 februari 2011 betreffende de rechten van autobus- en touringcarpassagiers en tot wijziging van Verordening (EG) 
nr. 2006/2004. 
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mobiliteit.47 Deze revisie zou in oktober 2013 afgerond kunnen worden, waarna de richtlijn 
bindend wordt voor de hele Europese Unie.  

Ook voor voertuigen voor meer dan acht passagiers bestaat een richtlijn met speciale en 
technische voorschriften.48 Een deel van de voorschriften betreft de toegankelijkheid van 
dergelijke voertuigen. De richtlijn is ook van toepassing op de bussen van de 
openbaarvervoermaatschappijen.  

Het is echter vooral belangrijk dat de Europese Unie (EU) zelf het VN-Verdrag voor Gelijke 
Rechten van Personen met een Handicap heeft ondertekend op 30 maart 2007 en geratificeerd 
op 23 december 2010.49 Dit houdt in dat de EU ertoe gebonden is de rechten en vrijheden van 
het Verdrag te beschermen en te respecteren. De onder 1.4.1 genoemde verdragsbepalingen met 
betrekking tot toegankelijk en aangepast vervoer zijn dus ook van toepassing op de EU. Europa 
zal net zoals de andere lidstaten passende maatregelen moeten nemen om deze te realiseren. 

Door de ratificatie van het VN-Verdrag ontstonden er nieuwe initiatieven rond toegankelijkheid. 
Zo werkt Europa op dit moment aan een nieuwe richtlijn die lidstaten ertoe verplicht de websites 
met betrekking tot de publieke sector integraal toegankelijk te maken.50 Ook websites rond de 
dienstverlening van toegankelijk en aangepast vervoer zullen grotendeels onder deze regelgeving 
vallen. Verwacht wordt dat deze richtlijn nog in 2013 wordt afgewerkt.  

Daarnaast is er een tweede nieuwe richtlijn in ontwikkeling: de Europese 
Toegankelijkheidsakte.51 Deze richtlijn zal, ook wat betreft mobiliteit, een belangrijk legislatief 
document worden. De bedoeling is om de toegankelijkheid van goederen en diensten in Europa 
te bevorderen. Er zullen EU-normen opgelegd worden voor producten, diensten en openbare 
gebouwen. Een betere toegankelijkheid is een belangrijk aspect van het streven naar gelijke 
kansen voor iedereen in de EU, maar tegelijkertijd heeft ook de economie er voordeel aan. De 
nieuwe regelgeving kan bedrijven mogelijkheden geven om te investeren in toegankelijke 
producten en diensten, wat ook de innovatie en werkgelegenheid zal stimuleren. In de zomer van 
2013 zou een eerste voorstel rond moeten zijn. De implementatie zal dus nog even op zich laten 
wachten. 

 

1.4.2.2 Niet-bindende regelgeving 

Naast bindende regelgeving neemt Europa ook regelmatig niet-bindende initiatieven. Hoewel 
deze mededelingen niet juridisch bindend en evenmin afdwingbaar zijn, hebben ze wel een 
belangrijke morele waarde.  

Er is een grote verscheidenheid aan Europese niet-bindende teksten en mededelingen. Eén van 
de belangrijkste initiatieven is echter de Europese Strategie inzake Handicaps 2010-2020.52 Dit 
hernieuwd engagement voor een onbelemmerd Europa is bedoeld om personen met een 
beperking de mogelijkheid te geven om aan alle aspecten van het dagelijks leven deel te nemen. 
Dit is nodig aangezien geschat wordt dat één op zes Europeanen (ongeveer 80 miljoen) een 
handicap heeft. Zij worden voortdurend geconfronteerd met  hindernissen waardoor zij niet 

47 www.era.europa.eu/Document-Register/Pages/Recommendation-on-the-revision-of-the-TSI-Accessibility-to-persons-
with-reduced-mobility.aspx  
48 Richtlijn 2001/85/EG van het Europees Parlement en de Raad van 20 november 2001 betreffende speciale voorschriften 
voor voertuigen bestemd voor het vervoer van passagiers, met meer dan acht zitplaatsen, die van de bestuurder niet 
meegerekend, en tot wijziging van Richtlijn 70/156/ EEG van de Raad en van Richtlijn 97/27/EG. 
49 http://europa.eu/rapid/press-release_IP-11-4_nl.htm       
50 http://ec.europa.eu/digital-agenda/en/news/proposal-directive-european-parliament-and-council-accessibility-public-
sector-bodies-websites   
51 http://ec.europa.eu/governance/impact/planned_ia/docs/2012_just_025_european_accessibiliy_act_en.pdf    
52 Mededeling van de Commissie aan het Europees Parlement, de Raad, het Europees Economisch en Sociaal Comité en het 
Comité van de regio’s, Europese strategie inzake handicaps 2010-2020: Een hernieuwd engagement voor een 
onbelemmerd Europa, geraadpleegd op http://eur-
lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2010:0636:FIN:NL:PDF   
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http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2010:0636:FIN:NL:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2010:0636:FIN:NL:PDF


volwaardig aan het maatschappelijk keven kunnen deelnemen. Door de verminderde kansen op 
het gebied van opleiding en arbeid hebben personen met een beperking 70% meer kans dan 
gemiddeld om onder de armoedegrens te vallen.  

De Europese Strategie inzake Handicaps focust op 8 werkterreinen: 

 Toegankelijkheid van goederen en diensten 

 Volledige participatie in de samenleving 

 Gelijkheid en non-discriminatie 

 Werkgelegenheid 

 Onderwijs en opleiding 

 Sociale bescherming 

 Gezondheid 

 Extern beleid van de Europese Unie. 

Voor verschillende van deze actieterreinen is mobiliteit een onmisbare schakel. Bijgevolg zal 
hierop ingezet moeten worden, wil Europa de doelstellingen van de Strategie realiseren. 

De strategie zorgt voor EU-subsidies, meer aandacht voor mensen met een handicap en 
stimulansen voor nationale overheden om de hindernissen uit de weg te ruimen. Met de 
Europese Strategie bouwt de Europese Unie verder op de verplichtingen in het VN-Verdrag voor 
Gelijke Rechten van Personen met een Handicap.  

 

1.4.3 België 

België is als lidstaat van het VN-Verdrag voor Gelijke Rechten van Personen met een Handicap 
natuurlijk verantwoordelijk voor de naleving van de bepalingen van het Verdrag.  

Daarnaast is op federaal niveau vooral de antidiscriminatiewet belangrijk.53  Deze wet maakt het 
mogelijk om gerechtelijk op te treden tegen directe of indirecte discriminatie als gevolg van een 
fysieke handicap.  

Het ontbreken van 'redelijke aanpassingen' aan publieke plaatsen wordt in de wet expliciet 
gelijkgesteld met discriminatie. Dit begrip houdt in dat in een concrete situatie, naargelang de 
behoefte, passende maatregelen genomen worden om een persoon met een handicap professioneel 
en/of maatschappelijk te integreren. Het is essentieel dat men rekening houdt met de interactie 
tussen de beperking enerzijds en de reactie daarop van de omgeving bij het ontstaan van een 
handicap. Een beperking veroorzaakt maar een handicap voor zover in de omgeving geen redelijke 
aanpassingen tot stand komen. Door redelijke aanpassingen wordt de toegang en/of participatie 
genormaliseerd en kan het belemmerend effect  worden opgeheven of beperkt. 

De link met een toegankelijke mobiliteit is duidelijk. De overheid dient redelijke aanpassingen door 
te voeren zodat ook personen met een mobiliteitsbeperking zich vlot kunnen verplaatsen. Zo niet is 
er sprake van discriminatie.  

 

1.4.4 Vlaanderen 

Vlaanderen is natuurlijk, net zoals de federale overheid, verantwoordelijk voor de realisatie van de 
rechten en vrijheden uit het VN-Verdrag voor Gelijke Rechten van Personen met een Handicap. De 
Vlaamse overheid dient de bepalingen uit het Verdrag die betrekking hebben op haar bevoegdheden 

53 Wet van 10 mei 2007 ter bestrijding van bepaalde vormen van discriminatie, B.S. 30 mei 2007. 
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te respecteren en te verwezenlijken. Vlaanderen ratificeerde het verdrag op 30 april 2009.54 

Vlaanderen heeft ook een eigen antidiscriminatieregelgeving: het Vlaams decreet van 10 juli 2008 
houdende een kader voor het Vlaamse gelijkekansen- en gelijkebehandelingsbeleid.55 Hoewel 
toegankelijkheid niet specifiek aan bod komt, wordt het weigeren van redelijke aanpassingen voor 
een persoon met een handicap beschouwd als een vorm van discriminatie. Ook moet het creëren 
van voorwaarden voor een volwaardige  partcicipatie aan de samenleving een van de doelstellingen 
zijn van het Vlaamse gelijkebehandelings- en gelijkekansenbeleid. 

Sinds 1 maart 2010 geldt de Vlaamse gewestelijke stedenbouwkundige verordening voor 
Toegankelijkheid.56 De verordening geldt bij nieuwbouw, verbouwingen of uitbreidingen van 
gebouwen die publiek toegankelijk zijn en is dus ook van toepassing op stationsgebouwen. 

Heel de werking rond toegankelijk vervoer en de stappen die Vlaanderen zet om te komen tot een 
geïntegreerd toegankelijk vervoersysteem kaderen ook in Vlaanderen in Actie (VIA). 

Hierna overlopen we de beleidsinitiatieven van de beleidsdomeinen met de grootste 
verantwoordelijkheid voor de realisatie van een toegankelijk vervoersysteem.  

 

1.4.4.1 Gelijke Kansen in Vlaanderen 

1.4.4.1.1  Opencoördinatiemethode 

Gelijke kansen is een horizontale bevoegdheid, wat wil zeggen dat gelijke kansen gerealiseerd 
moeten worden binnen de verschillende beleidsdomeinen.57 Gelijke Kansen in Vlaanderen heeft 
hier een coördinerende opdracht.  

De open coördinatiemethode (OCM) is een werkwijze om tussen beleidsmakers uit de 
verschillende beleidsdomeinen gemeenschappelijke doelstellingen en indicatoren vast te leggen, 
waarna de verschillende partners vrij kunnen bepalen hoe ze die doelstellingen binnen hun eigen 
beleidsdomein zullen nastreven en realiseren. Gelijke Kansen in Vlaanderen werkt sinds 2005 met 
deze open coördinatiemethode om een gelijkekansenperspectief in elk Vlaams 
bevoegdheidsdomein te integreren. De toepassing van de OCM in het Vlaams gelijkekansenbeleid 
werd in 2008 decretaal verankerd door het Vlaams Gelijkekansendecreet.  

Het realiseren van een Vlaams gelijkekansenbeleid is dus niet enkel een opdracht voor de 
'titelvoerende' Vlaamse minister. Elke minister in de Vlaamse Regering draagt hiervoor 
verantwoordelijkheid. 

Met de toepassing van de open coördinatiemethode voor de uitbouw van een transversaal 
gelijkekansenbeleid, worden drie doelstellingen nagestreefd: 

 Verhoogde aandacht voor de implementatie van een gelijkekansenperspectief in het beleid van 
de Vlaamse overheid ( meer initiatieven en een grotere maatschappelijke impact) 

 Vergrootte zichtbaarheid van de Vlaamse initiatieven voor de bevordering van gelijke kansen 

 Meer beleidsafstemming. 

54 Decreet houdende instemming met het Verdrag betreffende de rechten van personen met een handicap en met het 
Facultatief protocol bij het Verdrag betreffende de rechten van personen met een handicap, aangenomen te New York, op 
13 december 2006. 

55 Decreet van 28 juli 2008 houdende een kader voor het Vlaamse gelijkekansen- en gelijkebehandelingsbeleid, B.S. 23 
september 2008. 
56 Besluit van 5 juni 2009 van de Vlaamse Regering tot vaststelling van een gewestelijke stedenbouwkundige verordening 
inzake toegankelijkheid, B.S. 2 september 2009. 
 

57 www.gelijkekansen.be/Wiewerktmee/BinnendeVlaamseoverheid.aspx  
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De Vlaams Regering zet een OCM-cyclus in met het bepalen van strategische en operationele 
doelstellingen. Binnen de 6 maanden na het vaststellen van de doelstellingen, dienen deze 
vertaald te worden naar actieplannen. Het middenveld wordt nauw betrokken in de verschillende 
fasen van dit proces. 

De eerste OCM-cyclus Gelijke Kansen ging van start in 2006.58 De Vlaamse Regering stelde een 
eerste doelstellingenkader op. De Commissie Gelijke Kansen zette dit doelstellingenkader om in 
twee actieplannen. De eerste actieplannen hadden als looptijd 2006-2007, de tweede 2008-2009. 
Eén van de strategische doelstellingen uit de eerste OCM-cyclus was het streven naar integrale 
toegankelijkheid. Dit werd omschreven als ‘het voor iedereen effectief bereikbaar, toegankelijk 
en bruikbaar zijn van alle voorzieningen voor leven, wonen en werken’. Mobiliteit wordt 
beschouwd als een belangrijk aspect van integrale toegankelijkheid. 

In 2010 ging een tweede OCM-cyclus van start. Deze loopt nog tot eind 2014. De tweede cyclus 
zet  meer in op inhoudelijke verdieping en op een groeiende maatschappelijke impact. Het 
vastleggen van een optimaal doelstellingenkader is hierbij een cruciale eerste stap. Tegen de 
einddatum dienen de doelstellingen gerealiseerd te zijn, of moet er minstens betekenisvolle 
vooruitgang geboekt zijn. Voor de evaluatie van de doelstellingen zullen ook indicatoren 
ontwikkeld worden die zullen toelaten de voortgang te meten. 

In het Vlaamse Doelstellingenkader Gelijke Kansen 2010-201459 heeft minister Pascal Smet de 
coördinerende opdracht om de andere beleidsdomeinen te stimuleren en te ondersteunen in het 
nemen van initiatieven om gelijke kansen te bevorderen. Eén van de te bereiken doelstellingen 
betreft opnieuw het realiseren van integrale toegankelijkheid, wat inhoudt dat alle publieke 
voorzieningen voor leven, wonen en werken effectief bereikbaar, toegankelijk en bruikbaar zijn 
voor iedereen. Zowel het beleidsdomein Welzijn als dit van Mobiliteit spelen voor de realisatie 
van deze doelstelling een belangrijke rol. De OCM-aanpak gaat er van uit dat de desbetreffende 
beleidsdomeinen de gevraagde inspanningen aanleveren. 

Met betrekking tot het toegankelijk vervoer wijst het Doelstellingenkader 2010-2014 concreet 
naar de bevoegdheid van Vlaams minister van Mobiliteit en Openbare Werken Hilde Crevits om 
volgende prioritaire operationele  OCM-doelstellingen te realiseren:  

 Het uitwerken van een geïntegreerd, complementair en gebiedsbedekkend toegankelijk 
vervoersysteem voor personen die niet van het reguliere toegankelijke openbaar vervoer 
gebruik kunnen maken 

 Een integratie van de Diensten Aangepast Vervoer in de loop van 2011 in de werking die in het 
kader van het mobiliteitsbeleid wordt ontplooid.  

Naast het algemene doelstellingenkader is ook een specifiek kader opgesteld rond handicap.60 Dit 
doelstellingenkader werd ontwikkeld volgens de visie van het VN-verdrag inzake de rechten van 
personen met een handicap en wil een belangrijke stap zetten naar een inclusieve maatschappij. 
Het kader verwijst meermaals naar de verantwoordelijkheid van de Vlaams minister van 
Mobiliteit en Openbare Werken. Volgende functionele bevoegdheden worden genoemd:  

 Het reguliere dienstenaanbod van De Lijn openstellen voor personen met een handicap 

 Het toegankelijk regulier dienstenaanbod van De Lijn en het specifieke dienstenaanbod 
aangepast vervoer uitbreiden om de vervoersmogelijkheden voor personen met een handicap te 
garanderen 

58 www.gelijkekansen.be/Wiewerktmee/BinnendeVlaamseoverheid/Doelstellingenkader.aspx  
59 Doelstellingen in het kader van de toepassing van de opencoördinatiemethode in het Vlaams gelijkekansenbeleid 2010-
2014, Gelijke Kansen in Vlaanderen,geraadpleegd op 
www.gelijkekansen.be/Portals/GelijkeKansen/OCM/FINALE%20VERSIE%20-%20doelstellingenkader%202010-2014.pdf  
60 Doelstellingen inzake Handicap in het kader van de toepassing van de opencoördinatiemethode in het Vlaams 
gelijkekansenbeleid 2010-2014, Vlaams minister van Onderwijs, Jeugd, Gelijke Kansen en Brussel, geraadpleegd op 
www.gelijkekansen.be/Portals/GelijkeKansen/OCM/ocm-handicap-.pdf  
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 Voorzien in een meer efficiënte en klantvriendelijke organisatie van het collectief 
leerlingenvervoer in het buitengewoon onderwijs. 

Ook dit doelstellingenkader is omgezet in concrete actieplannen en er werden indicatoren 
ontwikkeld die het mogelijk zullen maken evoluties te monitoren. 61 

1.4.4.1.2 Beleidsnota ‘Gelijke Kansen in Vlaanderen 2009-2014’ 

Ook de beleidsnota ‘Gelijke Kansen 2009-2014’ van Vlaams minister van Onderwijs, Jeugd, Gelijke 
Kansen en Brussel Pascal Smet heeft een belangrijke link met mobiliteit.  Eén van de 
doelstellingen van de beleidsnota is de verhoging van de participatie van personen met een 
beperking.62 Om dit te kunnen realiseren, moeten redelijke aanpassingen doorgevoerd worden, 
onder andere om het vervoer en de publieke omgeving toegankelijker te maken.  

 

1.4.4.2 Welzijn 

Zoals uit 1.1 Probleemstelling reeds bleek, hebben heel wat kwesties binnen het domein Welzijn  
een factor mobiliteit. Omwille van deze nauwe band tussen Welzijn en Mobiliteit wordt hier 
ingegaan op enkele initiatieven van het beleidsdomein Welzijn. 

1.4.4.2.1 Perspectief 2020:  nieuw ondersteuningsbeleid voor Personen met een Handicap 

De implementatie van het VN-verdrag voor Gelijke Rechten van Personen met een Handicap 
moet leiden tot een doorgedreven inclusiebeleid en -praktijk. Dit moet gerealiseerd worden aan 
de hand van initiatieven die de persoonlijke autonomie versterken en de zelfsturing vergroten. In 
2010 stelde het Kabinet van Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin, Jo 
Vandeurzen ‘Perspectief 2020, een nieuw ondersteuningsbeleid voor Personen met een 
Handicap’ voor. Deze conceptnota wil de rechten van het VN-Verdrag realiseren en stelt daartoe 
twee grote doelstellingen: 

 Zorggarantie in 2020 voor de personen met een handicap met de grootste ondersteuningsnood 
en dit in de vorm van zorg en assistentie in natura of in contanten 

 Geïnformeerde gebruikers en vraaggestuurde zorg en assistentie in 2020, waarbij de zorgvrager 
maximaal de controle over zijn zorg en/of ondersteuning in handen kan nemen. Zo kan hij de 
regie over zijn leven behouden en invulling eraan geven in overeenstemming met zijn eigen 
wensen, verwachtingen en mogelijkheden.  

Uit deze ‘vraagsturing’ van het zorglandschap volgt dat de hulpvrager toegang moet hebben tot 
alle noodzakelijke informatie. Bijgevolg moet tegen 2020 de informatieverlening aan personen 
met een handicap heel wat uitgebreider en vollediger zijn.  

Perspectief 2020 somt een reeks van kritische succesfactoren op om deze doelstellingen te 
bereiken. Uit deze factoren komt duidelijk naar voor dat de ondersteuning van een persoon met 
een handicap alle levensdomeinen behelst, waaronder onderwijs, tewerkstelling, cultuur, 
vrijetijdsbesteding en dus ook mobiliteit. Elk van deze domeinen dient actieve stappen te zetten 
om de toegankelijkheid op hun specifieke domein te verbeteren. De nadruk op een 
vraaggestuurd zorgsysteem heeft ook implicaties voor de wijze waarop aangepast vervoer voor 
mensen met een mobiliteitsbeperking georganiseerd dient te worden. De vraaggestuurdheid 
houdt immers de garantie in dat ieder zich kan verplaatsen op de wijze en op het tijdstip dat hij of 
zij verkiest. Deze conceptnota, de filosofie die aan de grondslag ervan ligt en de vooropgestelde 

61 Actieplannen inzake het thema handicap 2012-2014 in het kader van de toepassing van de open coördinatiemethode in 
het Vlaamse gelijkekansenbeleid, Vlaams minister van Onderwijs, Jeugd, Gelijke Kansen en Brussel, geraadpleegd op  
www.gelijkekansen.be/Portals/GelijkeKansen/OCM/ocm-actieplan-handicap-8.pdf  
62 Beleidsnota 2009-2014, Gelijke Kansen – Samen gelijke kansen versterken, Vlaams minister van Onderwijs, Jeugd, Gelijke 
Kansen en Brussel, geraadpleegd op www.vlaanderen.be/sites/default/files/documents/28_gelijkekansen_2009_2014.pdf   
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doelstellingen tonen een duidelijke link tussen Welzijn en Mobiliteit.  

1.4.4.2.2 Beleidsnota ‘Welzijn Volksgezondheid en Gezin 2009-2014’ 

Daarnaast noemt ook de beleidsnota ‘Welzijn, Volksgezondheid en Gezin 2009-2014’ het belang 
van een goed uitgebouwd toegankelijk vervoersysteem. De beleidsnota wijst op de nood aan 
samenwerking met het beleidsdomein Mobiliteit voor de organisatie van het vervoer van 
gebruikers naar voorzieningen.63 De beleidsnota verwijst dus expliciet naar synergie en 
samenwerking met het beleidsdomein Mobiliteit en Openbare Werken, onder meer wat betreft 
voorzieningenvervoer, vervoer van ouderen en vervoer van personen met een beperking.  

 

1.4.4.3 Mobiliteit 

Ten slotte speelt natuurlijk het beleidsdomein mobiliteit een belangrijke rol bij de uitbouw van 
een toegankelijk vervoersysteem. Hierna de belangrijkste initiatieven die het beleidsdomein 
Mobiliteit al genomen heeft. 

1.4.4.3.1 Decreet mobiliteitsbeleid en Mobiliteitsplan Vlaanderen 

Toegankelijkheid is één van de vijf basisdoelstellingen van het Vlaams mobiliteitsbeleid. Het 
decreet betreffende het mobiliteitsbeleid legt het kader vast waarbinnen het beleid inzake 
mobiliteit zich moet ontwikkelen.64 Uitgangspunt is een duurzame mobiliteit waarbij vijf pijlers 
vooropstaan. Artikel 4 stelt dat bij het voorbereiden, het vaststellen, het uitvoeren, het volgen en 
het evalueren van het mobiliteitsbeleid het Vlaamse Gewest, de provincies, de gemeenten en de 
publiekrechtelijke en privaatrechtelijke rechtspersonen van openbaar nut, belast worden met de 
verwezenlijking van deze vijf basisdoelstellingen:  

 Bereikbaarheid 

 Toegankelijkheid 

 Verkeersveiligheid 

 Leefbaarheid  

 Milieu 

Voor de doelgroep van mensen met een mobiliteitsbeperking is de pijler ‘toegankelijkheid’ van 
groot belang omdat deze kan leiden tot een inclusief beleid.  

De basisdoelstelling toegankelijkheid wordt omschreven als: ‘Iedereen op een selectieve wijze de 
mogelijkheid bieden zich te verplaatsen, met het oog op de volwaardige deelname van eenieder 
aan het maatschappelijk leven’. 

Het mobiliteitsdecreet voorziet in de opmaak van een nieuw mobiliteitsplan Vlaanderen. Dit 
nieuwe plan geeft in hoofdlijnen de langetermijnvisie weer op een duurzame 
mobiliteitsontwikkeling. Ook in het Mobiliteitsplan Vlaanderen wordt  toegankelijkheid als 
basisdoelstelling voor het mobiliteitsbeleid in Vlaanderen naar voor geschoven.65 Hierin wordt de 
doelstelling als volgt omschreven: ‘Toegankelijkheid is het faciliteren van de 
verplaatsingsbehoefte. Streefdoel hierbij is een zo groot mogelijke ‘toegang’ tot de mobiliteit’. De 
verdere toelichting geeft weer dat deelname aan maatschappelijke activiteiten vaak een fysieke 
verplaatsing vereist. Voor velen is dit een evidentie. Voor evenveel mensen helaas niet. Het feit 
of de behoefte aan verplaatsing van deze laatste groep ook daadwerkelijk wordt omgezet in een 

63 Beleidsnota ‘Welzijn, Volksgezondheid en Gezin 2009-2014’ ingediend door Vlaams minister van Welzijn, 
Volksgezondheid en Gezin Jo Vandeurzen, geraadpleegd op http://docs.vlaamsparlement.be/docs/stukken/2009-
2010/g191-1.pdf   
64 Decreet van 20 maart 2009 betreffende het mobiliteitsbeleid, B.S. 20 april 2009. 
65 www.mobiliteitsplanvlaanderen.be/mobplan.php?font=1  
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fysieke verplaatsing, is afhankelijk van diverse factoren. Hierbij spelen zowel de toegang tot het 
vervoersysteem als tot de vervoermiddelen een belangrijke rol. Toegankelijkheid wordt dan ook 
verstaan als de mate waarin mensen voor de invulling van hun verplaatsingsbehoefte zonder hulp 
van derden gebruik kunnen maken van het vervoersysteem en de vervoermiddelen.  

1.4.4.3.2 Decreet tot compensatie van de openbaredienstverplichting tot het vervoer van 
personen met een handicap of een ernstig beperkte mobiliteit 

Met het decreet tot compensatie van de openbaredienstverplichting tot het vervoer van 
personen met een handicap of een ernstig beperkte mobiliteit wordt er nu een reglementair 
kader gecreëerd voor een compensatieregeling voor het vervoer van personen met een handicap 
of een ernstig beperkte mobiliteit.66 Onder deze regeling kunnen zowel niet-commerciële als 
commerciële vervoerders gecompenseerd worden, op voorwaarde dat ze het vervoer verrichten 
tegen kostprijs. Het decreet beschouwt het vervoer van personen met beperkte mobiliteit als een 
gemeenschapsbevoegdheid, omdat het behoort tot het beleid inzake personen met een 
beperking.  

Het decreet regelt de compensatie van de gemaakte kosten voor het vervoer van personen met 
een handicap of een ernstig beperkte mobiliteit. Het gaat dus niet om een subsidie. Zo kan de 
compensatie niet hoger zijn dan nodig om de kosten van de uitvoering van de 
openbaredienstverplichting geheel of gedeeltelijk te dekken, rekening houdend met de 
opbrengsten. De maximale compensatie wordt vastgesteld op basis van de kosten die een 
gemiddelde, goed beheerde onderneming die voldoende met vervoermiddelen is uitgerust, zou 
hebben gemaakt. De Vlaamse Regering zal bij het bepalen van het bedrag van de compensatie 
vermijden dat de compensatie een economisch voordeel bevat, waardoor de gecompenseerde 
ondernemingen ten opzichte van concurrerende ondernemingen kunnen worden bevoordeeld.  

De doelgroep van het vervoer bestaat uit ‘personen met een handicap of een ernstig beperkte 
mobiliteit’. Dit zijn alle personen van wie de mobiliteit bij het gebruik van vervoer ernstig beperkt 
is, waarvoor het geregeld vervoer geen adequaat alternatief biedt en van wie de situatie vereist 
dat ze passende aandacht krijgen. Volgende categorieën komen niet in aanmerking voor 
compensatie:  

 Personen waarvoor al een tussenkomst bestaat (ziekenvervoer, collectief leerlingen- en 
werknemersvervoer, vervoer door ziekenfondsen, vervoer gecompenseerd door RIZIV …)  

 Personen die zich kunnen verplaatsen met het openbaar vervoer.  

Om voor compensatie in aanmerking te komen, dient de vervoerder zich kandidaat te stellen om 
belast te worden met de openbaredienstverplichting tot het vervoer van personen met een 
handicap of een ernstig beperkte mobiliteit. De eerste lijst met vervoersgebieden wordt door de 
Vlaamse Regering opgesteld. Later worden de vervoersgebieden door de Minister van Mobiliteit 
bepaald.  

De Vlaams Minister van Mobiliteit stelt (op basis van een welbepaalde procedure) een lijst op 
met de vervoerders die belast worden met het vervoer van personen met een handicap of een 
ernstige beperkte mobiliteit. Voor deze vervoerders vormt het permanent beschikbaar stellen 
van vervoer op kwalitatief hoogstaande wijze, tegen kostprijs, voor personen met een handicap 
of een ernstig beperkte mobiliteit op het grondgebied van het Vlaamse gewest en het Brussels 
Hoofdstedelijk Gewest een openbaredienstverplichting die gecompenseerd kan worden. De 
erkende vervoerders houden hun vervoersgegevens bij en kunnen (bijvoorbeeld per kwartaal) 
compensatie aanvragen op basis van effectief gereden kilometers voor een rolstoelgebruiker of 
een persoon met een ernstig beperkte mobiliteit.  

Het decreet omschrijft een aantal criteria voor de dienstverlening waaraan vervoerders moeten 

66 Decreet van 12 december 2012 tot compensatie van de openbaredienstverplichting tot het vervoer van personen met 
een handicap of een ernstig beperkte mobiliteit, B.S. 17 januari 2013. 
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voldoen, willen ze compensatie kunnen krijgen. Zo moet de centrale (ingericht door de 
vervoerder of door een derde waarop de vervoerder beroep doet) elke werkdag bereikbaar zijn. 
Daarnaast moet er elke kalenderdag vervoer aangeboden worden. Bestuurders en de dispatching 
op de centrale moeten een functionele kennis van het Nederlands hebben. Ook kan de Vlaamse 
Regering criteria voor de gebruikte voertuigen bepalen, zoals technische eisen, 
veiligheidsvoorschriften (bijvoorbeeld. vasthechtingsystemen), criteria inzake toegankelijkheid 
(lift, oprijplaat, knielend voertuig …), comforteisen en herkenningstekens.  

Enkel beladen kilometers komen in aanmerking voor compensatie, dit om het aantal lege 
kilometers zoveel mogelijk te beperken. Daarnaast dient het vervoer georganiseerd te worden 
van gang tot gang, moet de vervoerder zorgen voor een optimale aansluiting bij multimodaal 
vervoer en moeten verschillende gebruikers gegroepeerd kunnen worden. De compensatie 
betreft enkel het ophalen, verplaatsen en afzetten van de gebruiker, en dus bijvoorbeeld niet het 
mee inkopen doen.  

Vervoerders kunnen zelf een bepaald instapgeld en bijdrage per beladen kilometer aan de 
gebruiker vragen, maar de Vlaamse Regering bepaalt wel het minimum en het maximum. 

1.4.4.3.3 Beleidsnota en beleidsbrieven 

Toegankelijkheid is één van de beleidspijlers in het Vlaamse mobiliteitsverhaal, zoals blijkt uit de 
beleidsbrieven van  Vlaams Minister van Mobiliteit en Openbare Werken Hilde Crevits. 

Beleidsnota ‘Mobiliteit en Openbare Werken 2009-2014’ 

De beleidsnota ‘Mobiliteit en Openbare Werken 2009-2014’ ingediend door Vlaams minister van 
Mobiliteit en Openbare Werken Hilde Crevits benoemt enkele beleidsprioriteiten rond 
toegankelijk en aangepast vervoer.  

Ten eerste moet er werk gemaakt worden van een betere toegankelijkheid van het openbaar 
vervoer. Alle vormen van regulier vervoer moeten op termijn zonder hulp toegankelijk zijn voor 
iedereen. Nu de lagevloervoertuigen al in grote mate zijn ingevoerd, is vooral een inhaaloperatie 
nodig op het vlak van de inrichting van het openbaar domein.  

Daarnaast zullen initiatieven genomen worden om de vervoersmogelijkheden voor personen met 
een mobiliteitsbeperking te garanderen. Zo zullen Minder Mobielen Centrales (MMC’s) en 
Diensten Aangepast Vervoer (DAV’s) ondersteund worden.   

De beleidsnota verwijst ook naar de uitwerking van het voorliggend businessplan voor de 
uitbouw van een gebiedsdekkend, complementair en geïntegreerd toegankelijk vervoersysteem.  

Beleidsbrief ‘Mobiliteit en Openbare Werken 2010-2011’ 

Ook de beleidsbrief ‘Mobiliteit en Openbare Werken 2010-2011’, ingediend door Vlaams minister 
van Mobiliteit en Openbare Werken Hilde Crevits, besteedt bijzondere aandacht aan een beter 
vervoersaanbod voor personen met een mobiliteitsbeperking.67 

Eerst wijst de Minister op het belang van een toegankelijker openbaar vervoer, met inbegrip van 
de halteplaatsen, de omliggende openbare ruimte en de informatie en communicatie.  

Vervolgens geeft de beleidsbrief toelichting bij de reorganisatie van het aangepast vervoer. Er 
wordt gewezen op de versnippering en het niet-gebiedsdekkend karakter van het 
vervoersaanbod. De Minister wil naar een betere organisatie van het aangepast vervoer en zal 
zich hiervoor baseren op het onderzoek naar hefbomen voor een toegankelijk vervoersysteem 
dat Enter vzw in 2009 voerde (zie 1.5.2).68  Het in dit onderzoek ontwikkelde organisatiemodel en 

67 Beleidsbrief Mobiliteit en Openbare Werken -Beleidsprioriteiten 2010-2011, ingediend door mevrouw Hilde Crevits, 
Vlaams minister van Mobiliteit en Openbare Werken, 25 oktober 2010, Parl. St. 736 (2010-2011)– Nr. 1, geraadpleegd op 
http://docs.vlaamsparlement.be/docs/stukken/2010-2011/g736-1.pdf   
68 Enter vzw, Onderzoek naar hefbomen voor het uittekenen van een geïntegreerd, complementair en gebiedsdekkend 
toegankelijk vervoersysteem in Vlaanderen, april 2009. 
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nieuwe concept van de Mobiliteitscentrale Aangepast Vervoer (MAV) wordt als basis genomen 
voor de verdere ontwikkeling van een toegankelijk Vlaams vervoersysteem. De beleidsbrief 
verwijst dan ook naar de voorbereiding van het bestek dat aanleiding zal geven tot voorliggend 
businessplan en naar de opstart van enkele proefprojecten om het concept van MAV aan de 
realiteit te toetsen. 

Verder maakt de brief melding van de Databank Aangepast Vervoer, waarmee de gebruiker beter 
geïnformeerd kan worden over de meest geschikte vorm van aangepast vervoer. (zie ook  1.5.1) 

Ook vermeldt de beleidsbrief de overheveling van de ondersteuning van de Diensten Aangepast 
Vervoer (DAV’s) van Gelijke Kansen naar Mobiliteit en naar het nieuw uit te werken reglementair 
kader. Er zal daarnaast gewerkt worden aan een specifieke erkenning en eenvormigheid van de 
Minder Mobielen Centrales (MMC’s).  

Ten slotte wijst de Minister op de verhoging van het budget voor aangepast vervoer van €1,4 
miljoen naar €2,23 miljoen.  

Beleidsbrief ‘Mobiliteit en Openbare Werken- Beleidsprioriteiten 2011-2012’ 

In de beleidsbrief ‘Mobiliteit en Openbare Werken- Beleidsprioriteiten 2011-2012’ vormt de 
reorganisatie van het vervoersaanbod voor mensen met mobiliteitsbeperkingen nog steeds één 
van de beleidsprioriteiten.69  

De brief vermeldt het belang van een betere toegankelijkheid van het openbaar vervoer voor 
personen met een handicap. De Lijn krijgt in deze brief een aantal duidelijke opdrachten mee. Zo 
moet de Vlaamse vervoersmaatschappij de standaardisatienota’s rond toegankelijkheid in 
samenspraak met alle relevante actoren actualiseren. Ook moet zij de wegbeheerders verder 
aanzetten tot het toegankelijk maken van de halteplaatsen. Hiervoor maakt De Lijn een 
prioriteitenstelling op en staat zij in voor de synchronisatie van de inventarisatie van 
toegankelijke haltes. Verder staat de toegankelijkheid van het rollend materieel volgens het 
groeitraject van de beheersovereenkomst 2011-2015 op de agenda. Ook gaat aandacht naar de 
toegankelijkheid van informatie en communicatie. De Lijn participeert ten slotte actief in de 
verdere uitrol van het project Blue Assist. 

Voor de dienstverlening van de Diensten Aangepast Vervoer wordt gewerkt aan een nieuw 
reglementair subsidiekader waarin extra ondersteuning voorzien wordt om de dienstverlening op 
het terrein uit te breiden. Daarnaast  focust de beleidsbrief op voorliggend businessplan voor de 
uitbouw van een complementair, gebiedsdekkend toegankelijk vervoersysteem. De brief belicht 
de verschillende onderdelen van onderliggende studie, die loopt van januari 2012 tot en met juni 
2013: de marktstudie, het operationeel onderzoek met betrekking tot de Mobiliteitscentrale 
Aangepast Vervoer (MAV), de financiële en bestuurlijke analyse. Tot slot vermeldt de beleidsbrief 
de voorbereiding van een decretaal kader voor de uitbouw van het toegankelijk vervoersysteem, 
met een centrale rol voor de MAV.  

Beleidsbrief ‘Mobiliteit en Openbare Werken 2012-2013’ 

Ook in haar meest recente beleidsbrief heeft Vlaams minister van Mobiliteit en Openbare 
Werken Hilde Crevits aandacht voor het vervoersaanbod voor minder mobiele personen.70  

Bij het openbaar vervoer is heel wat vooruitgang geboekt met de invoering van de 
lagevloervoertuigen. Nu wordt de focus vooral gelegd op het toegankelijk maken van de haltes en 
het omliggend openbaar domein. De Lijn zal een stand van zaken opmaken en gebruiken als input 

69 Beleidsbrief Mobiliteit en Openbare Werken -Beleidsprioriteiten 2011-2012, ingediend door mevrouw Hilde Crevits, 
Vlaams minister van Mobiliteit en Openbare Werken, 24 oktober 2011, Parl. St. 1310 (2011-2012) – Nr. 1, geraadpleegd op 
www.mobielvlaanderen.be/pdf/beleidsnota-brieven/beleidsbrief2011-2012.pdf   
70 Beleidsbrief Mobiliteit en Openbare Werken -Beleidsprioriteiten 2012-2013, ingediend door mevrouw Hilde Crevits, 
Vlaams minister van Mobiliteit en Openbare Werken, 23 oktober 2012, Parl. St. 1778 (2012-2013) – Nr. 1, geraadpleegd op 
www.mobielvlaanderen.be/pdf/beleidsnota-brieven/beleidsbrief2012-2013.pdf   
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voor een planmatige uitbouw van een toegankelijk basisnetwerk. De Lijn verbetert ook de 
toegankelijkheid van haar communicatiekanalen en werkt aan een nieuwe module 
vakbekwaamheid rond het thema Toegankelijkheid voor de bijscholing van haar chauffeurs. 

Rekening houdend met de Open Coördinatie Methode (zie 1.4.4.1.1) zal bij 
investeringsprogramma’s van de wegbeheerders actief gezocht worden naar opportuniteiten om 
de toegankelijkheid van de halteomgeving te verhogen.  

De Minister wil ook verder werken aan de reorganisatie van het aangepast vervoer.  Het decreet 
tot compensatie van de openbaredienstverplichting tot het vervoer van personen met een 
handicap of met ernstig beperkte mobiliteit (zie 1.4.4.3.2) werd op 20 juli 2012 door de Vlaamse 
Regering definitief goedgekeurd en nadien doorgegeven aan het Vlaams Parlement (dat het 
decreet goedkeurde op 21 december 2012).  

De beleidsbrief verwijst naar voorliggend businessplan voor een Vlaams gebiedsdekkend, 
complementair en geïntegreerd toegankelijk vervoersysteem dat startte op 1 januari 2012. De 
opdracht bestaat uit een statistische analyse, een actieonderzoek naar de noden van de personen 
met een mobiliteitsbeperking, een bestuurlijke en financiële analyse, de voorbereiding van de 
implementatie, inclusief financiering. Het onderzoek besteedt aandacht aan de mogelijke 
afstemming tussen het toegankelijk halte-haltevervoer van De Lijn en het aangepaste deur-deur- 
en gang-gangvervoer. Na afwerking van het businessplan en bijhorende beleidsaanbevelingen zal 
een eerste draaiboek voorbereid worden voor de organisatie en financiering van het toegankelijk 
vervoersysteem, met een centrale rol voor de Mobiliteitscentrales Aangepast Vervoer (MAV).  

De beleidsbrief vermeldt eveneens de proefprojecten waarin het concept van de MAV getoetst 
wordt aan de realiteit. In 2012 startten twee proefprojecten in de provincie Vlaams-Brabant, 
aangestuurd door de DAV’s van Grimbergen en Leuven-Hageland. De provincie Antwerpen en de 
vzw Zorgmobiel namen het proefproject Mol-Leopoldsburg van De Lijn over. Daarnaast zette de 
provincie Antwerpen zich achter de voorbereiding voor een proefproject op een gedeelte van 
haar grondgebied. Ook in Limburg startte de voorbereidingen voor een proefproject. Er zal 
nagegaan worden of de proefprojecten uitgebreid en eventueel voortgezet kunnen worden.  

Van zodra er meer duidelijkheid bestaat over de verdere uitbouw van een Vlaams toegankelijk 
vervoersysteem zal ook gekeken worden welke rol de Minder Mobielen Centrales (MMC’s) hierin 
kunnen opnemen. Er wordt eveneens gewerkt aan de voorbereiding voor een erkenning en 
subsidiëring van de MMC’s.            

Ten slotte verwijst de beleidsbrief naar de lancering van MeerMobiel, eind 2012. MeerMobiel is 
een informatieplatform rond toegankelijk en aangepast vervoer dat alle nodige informatie voor 
personen met een mobiliteitsbeperking op één plaats centraliseert. MeerMobiel bestaat uit een 
website en een infolijn. MeerMobiel zal in 2013 verder uitgebreid worden. (zie ook 1.5.1.3) 

 

1.5 Voorafgaand onderzoek in het kader van de uitbouw van een Vlaams 
toegankelijk vervoersysteem 

Samengevat 

Dit businessplan bouwt verder op enkele eerder door Enter vzw uitgevoerde onderzoeken in het 
kader van de uitbouw van een toegankelijk vervoersysteem. 

Enter vzw ontwikkelde in 2011, in samenwerking met het IMOB (Instituut voor Mobiliteit, UHasselt) 
en met steun van het Vlaamse ministerie voor Mobiliteit en Openbare Werken, de Databank 
Aangepast Vervoer. Hiermee werd het bestaande vervoersaanbod voor personen met een 
mobiliteitsbeperking geïnventariseerd. Het gaat dan om zowel het toegankelijke openbare halte-
haltevervoer als het deur-deur- en gang-gangvervoer. Deze uitgebreide inventaris leidde tot een 
gegevensbank met onder andere contactgegevens, werkingsgebied, reservatiemogelijkheden, 
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voorwaarden en informatie over de bereikbaarheid en de beschikbaarheid van de opgenomen 
vervoersdiensten.  

Met het actieprogramma MeerMobiel - Iedereen op weg (2012-2015) ontstaat het 
informatieplatform MeerMobiel dat de informatie uit de Databank Aangepast Vervoer op een 
gebruiksvriendelijke manier ontsluit. Een website en een infolijn maken het bestaande 
vervoersaanbod meer doorzichtig en toegankelijk.  

Verder brengt MeerMobiel evoluties in toegankelijkheid en mobiliteit in kaart en ontwikkelt het 
project meetindicatoren voor de toegankelijkheid van vervoer. Jaarlijks zal een MeerMobielmonitor 
gegevens bundelen over de stand van zaken van het toegankelijk en aangepast vervoer in 
Vlaanderen. Zo vormt het een belangrijk instrument voor zowel het werkveld als het beleid.  

Het ‘Onderzoek naar de hefbomen voor het uittekenen van een geïntegreerd, complementair en 
gebiedsbedekkend toegankelijk vervoersysteem voor Vlaanderen’ in opdracht van het Vlaamse 
Ministerie voor Mobiliteit en Openbare Werken, Afdeling Beleid Mobiliteit en Verkeersveiligheid liep 
van oktober 2008 tot mei 2009. Deze studie bracht de knelpunten op vlak van mobiliteit en een 
aantal oplossingen samen en ontwikkelde een aantal mogelijke scenario’s met betrekking tot de 
organisatie en coördinatie van het aanbod van aangepast vervoer in Vlaanderen. Deze scenario’s 
werden vertaald in een organisatiemodel voor toegankelijk vervoer. In het organisatiemodel staat 
samenwerking tussen alle vervoersaanbieders centraal om op die manier zoveel mogelijk mensen 
meer mobiel te maken.  

Op basis van het organisatiemodel werd in het Hefbomenonderzoek ook een stroomschema 
ontwikkeld. Met dit stroomschema kunnen de vervoersvragen toegewezen worden aan de meest 
geschikte vervoersaanbieder. Een grondige screening van de vervoersvraag vormt de eerste stap. 
Het stroomschema gaf aanleiding tot de aanbeveling  voor de oprichting van ‘Mobiliteitscentrale 
Aangepast Vervoer’ of MAV voor de coördinatie van vraag en aanbod.   

De MAV zal functioneren als centraal contactpunt waar personen met een beperkte mobiliteit 
terecht kunnen voor specifieke mobiliteits- en vervoersvragen op vlak van toegankelijk en aangepast 
vervoer. Een MAV is nodig voor – aanvullend op openbaar vervoer – het inzetten van alle bestaande 
vervoertypes met aansturing en gerichte doorverwijzing van vervoervragen aan de meest geschikte 
vervoersaanbieder. Verder is er een belangrijke taak van de MAV het nagaan van knelpunten en 
leemtes in het vervoersaanbod door een correcte registratie van gegevens. Ten slotte kan de MAV 
ook de rol van vervoersregisseur op regionaal niveau op zich nemen.  

De Vlaamse overheid nam na het Hefbomenonderzoek een volgende stap in de uitbouw van een 
Vlaams toegankelijk vervoersysteem door de opdracht te geven om voorliggend ‘businessplan voor 
een gebiedsdekkend, complementair en geïntegreerd Vlaams toegankelijk vervoersysteem in 
Vlaanderen en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest’ te ontwikkelen.  

Enter vzw zette in 2012 een actieonderzoek op naar de optimalisatie van het vervoer van 
voorzieningen voor ouderen en personen met een handicap om een goed inzicht te krijgen in de 
mogelijkheden en knelpunten van dit type vervoer en zo oplossingen aan te reiken aan de sector en 
het beleid.  Er ontbrak namelijk een duidelijk overzicht van de organisatie van dit vervoer en van de 
betrokken actoren en er bestond onvoldoende duidelijkheid over de verschillende vormen van 
financiering. Deze onduidelijkheid situeerde zich zowel op het niveau van de voorzieningen als op 
het niveau van de gebruikers van dit type van vervoer. Met het oog op betaalbaarheid en efficiëntie 
is het aangewezen om het vervoer van en naar voorzieningen te laten aansluiten bij het nieuwe 
Vlaamse organisatiemodel aangepast vervoer. De beleidsaanbevelingen moesten bovendien leiden 
tot het optimaal inpassen van dit type van vervoer in een nieuw organisatiemodel van het aangepast 
vervoer in Vlaanderen met als doelstelling een gebiedsdekkend toegankelijk vervoersysteem voor 
alle personen met een mobiliteitsbeperking, ook de cliënten in semiresidentiële en residentiële 
voorzieningen. Het vervoer van en naar voorzieningen is immers een essentieel onderdeel om tot 
een gebiedsdekkend toegankelijk vervoersysteem te kunnen komen.  
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Dit businessplan bouwt verder op enkele eerder door Enter vzw uitgevoerde onderzoeken in het 
kader van de uitbouw van een toegankelijk vervoersysteem. Hieronder bespreken we de drie 
belangrijkste onderzoeken die rechtstreeks aanleiding gaven tot de uitwerking van dit businessplan. 

 

1.5.1 Databank aangepast vervoer en MeerMobiel  

1.5.1.1 De opdracht 

Enter vzw ontwikkelde in 2011, in samenwerking met het IMOB (Instituut voor Mobiliteit, 
UHasselt) en met steun van de Vlaamse ministerie voor Mobiliteit en Openbare Werken, de 
Databank Aangepast Vervoer71 voor personen die door een handicap, ouderdom, ziekte of 
tijdelijke beperking moeilijkheden hebben om zich te verplaatsen.  

Met het actieprogramma MeerMobiel - Iedereen op weg (2012-2015)72 ontstaat het 
informatieplatform MeerMobiel dat de informatie in de databank aangepast vervoer ontsluit.73  
Een website en een infolijn maken het bestaande vervoersaanbod meer doorzichtig en 
toegankelijk. Dit was een belangrijke eerste stap voor een betere kennis en 
informatieverstrekking rond aangepast en toegankelijk vervoer. 

 

1.5.1.2 Databank Aangepast Vervoer - inventarisatie van het aanbod  

Bij de ontwikkeling van de Databank Aangepast Vervoer74  in 2011 werd het bestaande 
vervoersaanbod voor personen met een mobiliteitsbeperking geïnventariseerd. Het gaat dan om 
zowel het toegankelijk openbaar vervoer als het deur-deur- en gang-gangvervoer zoals de 
Diensten Aangepast Vervoer, de Minder Mobielen Centrales en commerciële aanbieders van 
aangepast vervoer.   

Deze uitgebreide inventaris leidde tot een gegevensbank met onder andere contactgegevens, 
werkingsgebied, reservatiemogelijkheden, voorwaarden en informatie over de bereikbaarheid en 
de beschikbaarheid van de opgenomen vervoersdiensten.  

Op dit moment bevat de databank: 

 Infofiches van de Diensten Aangepast Vervoer en andere vervoerdiensten voor 
rolstoelgebruikers  

 Infofiches van taxi– en locatiebedrijven die rolstoelvervoer verzorgen  

 Infofiches van Minder Mobielen Centrales en andere diensten van vervoer door vrijwilligers met 
eigen wagen  

 Infofiches van 198 NMBS-stations waar bijstand mogelijk is voor personen met een 
mobiliteitsbeperking, waaronder 131 stations met dienstverlening voor personen met een 
elektrische of niet-plooibare rolstoel  

 Infofiches van de belbusgebieden van De Lijn en een infofiche per provincie met de gegevens 
van de belbuscentrale  

 Infofiches van ziekenfondsen met gegevens over het niet-dringend zittend ziekenvervoer 

 

71 Projectsubsidie met steun van het Vlaams Ministerie voor Mobiliteit en Openbare Werken, Departement Mobiliteit en 
Openbare Werken, Afdeling Beleid Mobiliteit en Verkeersveiligheid 
72 Driejaar durend actieprogramma, met de steun van het Vlaams Ministerie voor Mobiliteit en Openbare Werken, 
Departement Mobiliteit en Openbare Werken, Afdeling Beleid Mobiliteit en Verkeersveiligheid 

73 www.meermobiel.be  
74 Projectsubsidie met steun van het Vlaams Ministerie voor Mobiliteit en Openbare Werken, Departement Mobiliteit en 
Openbare Werken, Afdeling Beleid Mobiliteit en Verkeersveiligheid 
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1.5.1.3 MeerMobiel - Iedereen op weg – ontsluiting van de informatie over het aanbod  

Van 2012 tot 2015 loopt het actieprogramma ‘MeerMobiel - Iedereen op weg’75. Op 30 
november 2012 lanceerde  Vlaams minister van Mobiliteit en Openbare Werken Hilde Crevits 
officieel het informatieplatform MeerMobiel. In 2013 en 2014 zal de website van MeerMobiel en 
de achterliggende databank nog verder uitgebreid worden.76 

1.5.1.3.1 Informatieplatform 

MeerMobiel is een volwaardig informatieplatform dat door middel van een website en een 
infolijn de informatie uit de Databank Aangepast Vervoer op een gebruiksvriendelijke manier 
ontsluit.  

Via een zoekmodule op de website www.meermobiel.be kan de gebruiker aan de hand van een 
postcode en een eenvoudig aanpasbaar zoekprofiel de meest aangewezen vervoersoplossing in 
zijn buurt vinden.  

Daarnaast levert de website uitgebreide informatie over het volledige aanbod op vlak van 
vervoer, dienstverlening, tegemoetkomingen, kortingen of voorrangskaarten voor mensen met 
een verminderde mobiliteit.  

Verder is er ook nog een rubriek die nieuws en evoluties volgt op vlak van aangepast en 
toegankelijk vervoer en een rubriek met meer uitleg over de achtergrond van het project. 

De lancering van dit actieprogramma zorgt dus voor een centraal informatieplatform op Vlaams 
niveau waar een heel breed doelpubliek zowel online als offline terecht kan voor meer 
informatie. Vragen van gebruikers en professionelen rond vervoer en rond mobiliteit en 
toegankelijkheid worden zowel telefonisch als via e-mail beantwoord. 

1.5.1.3.2 Volgen van evoluties op vlak van toegankelijk en aangepast vervoer 

Het infopunt volgt de actualiteit op de voet en zet interessant nieuws en ontwikkelingen in de 
kijker, zoals het nieuw Vlaams wetgevend kader voor de compensatie van het aangepast vervoer, 
de proefprojecten in Vlaanderen rond het concept van de Mobiliteitscentrale Aangepast Vervoer 
en internationale initiatieven. 

Binnen dit project wordt ook nagegaan hoe de databank Aangepast Vervoer kan aansluiten bij 
toekomstige beleidsontwikkelingen op vlak van toegankelijk en aangepast vervoer. 

1.5.1.3.3 Monitor van toegankelijkheid van vervoer 

Verder brengt MeerMobiel evoluties in toegankelijkheid en mobiliteit in kaart en ontwikkelt het 
project meetindicatoren voor de toegankelijkheid van vervoer. Jaarlijks zal een 
MeerMobielmonitor gegevens bundelen over de stand van zaken van het toegankelijk en 
aangepast vervoer in Vlaanderen. Zo vormt het een belangrijk instrument voor zowel het 
werkveld als het beleid.  

 

1.5.2 Onderzoek naar de hefbomen voor het uittekenen van een geïntegreerd, 
complementair en gebiedsbedekkend toegankelijk vervoersysteem voor 
Vlaanderen  

1.5.2.1 De opdracht 

De Afdeling Beleid Mobiliteit en Verkeerveiligheid (BMV) van het Departement Mobiliteit en 

75 Driejaar durend actieprogramma, met de steun van het Vlaams Ministerie voor Mobiliteit en Openbare Werken, 
Departement Mobiliteit en Openbare Werken, Afdeling Beleid Mobiliteit en Verkeersveiligheid 

76 Projectsubsidie voor de ombouw of uitbreiding van de website MeerMobiel, met de steun van het Vlaams Ministerie 
voor Mobiliteit en Openbare Werken, Departement Mobiliteit en Openbare Werken, Afdeling Beleid Mobiliteit en 
Verkeersveiligheid.   
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Openbare Werken wees in 2008 aan Enter vzw, het Vlaamse Expertisecentrum Toegankelijkheid, 
de opdracht toe om als onafhankelijke partij en moderator een proces op te zetten om door 
middel van een sterke participatie van de betrokken actoren een onderzoek te verrichten naar de 
hefbomen voor een geïntegreerd, complementair en gebiedsbedekkend toegankelijk 
vervoersysteem voor Vlaanderen: 

 Geïntegreerd: inzet en afstemming met de verschillende soorten vervoersaanbieders 

 Complementair: deur-deurvervoer aanvullend op openbaar vervoer  

 Gebiedsdekkend: van versnipperd aanbod tot gebiedsdekking 

 

1.5.2.2 Probleemstelling 

Door het ontbreken van een planmatige aanpak van de organisatie van het aangepast vervoer 
was er een gebrek aan inzicht in de verschillende soorten vervoersvragen en de gewenste 
uitbouw van de meest aangewezen vervoersoorten. Dit heeft niet enkel negatieve gevolgen voor 
de informatieverschaffing naar de vervoeraanvrager, ook een doelmatige organisatie en 
kostenbeheersing van het vervoer zelf wordt bemoeilijkt. 

 

1.5.2.3 Aanpak en resultaten 

Deze studie bracht de knelpunten op vlak van mobiliteit en een aantal mogelijke oplossingen 
samen, onder andere via focusgroepen met heel wat betrokken partijen zoals de 
koepelorganisaties van gebruikers, vervoersaanbieders van openbaar en aangepast vervoer en 
hun koepelorganisaties, ziekenfondsen, lokale overheden en diensten ... De studie ontwikkelde 
een aantal mogelijke scenario’s met betrekking tot de organisatie en coördinatie van het aanbod 
van aangepast vervoer in Vlaanderen. Deze scenario’s werden vertaald in een organisatiemodel 
en stroomschema voor toegankelijk vervoer. Tevens werden aanbevelingen opgenomen met 
betrekking tot de vaststelling van de vervoersgarantie, de kostprijsbepaling en de wijze van 
financiering. 

1.5.2.3.1 Organisatiemodel 

In het onderzoek werd een organisatiemodel ontwikkeld. Belangrijk hierin is het onderscheid 
tussen aan de ene zijde het halte-haltevervoer van de NMBS en De Lijn en aan de andere zijde 
het deur-deurvervoer door verschillende soorten vervoersaanbieders.  

In het organisatiemodel staat samenwerking tussen alle vervoersaanbieders centraal om op die 
manier zoveel mogelijk mensen meer mobiel te maken. Door een onderscheid te maken in het 
vervoersaanbod van de verschillende aanbieders van toegankelijk vervoer en de specifieke eisen 
van de vervoervragers kon voor elke soort van vervoer een specifieke doelgroep benoemd 
worden (zie Figuur 1: Organisatiemodel toegankelijk vervoersysteem Vlaanderen).  
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Figuur 1: Organisatiemodel toegankelijk vervoersysteem Vlaanderen (Hefbomenonderzoek)



 

 
1.5.2.3.2 Stroomschema 

Op basis van het organisatiemodel werd in het Hefbomenonderzoek ook een stroomschema 
ontwikkeld. Met dit stroomschema kunnen de vervoersvragen toegewezen worden aan de meest 
geschikte vervoersaanbieder. Een grondige screening is hierbij essentieel.  

Openbaar vervoer is steeds de eerste keuze , maar is niet altijd mogelijk (conform VN-verdrag). 
Bepalende factoren hierbij zijn:  

 De mogelijkheden van de persoon met beperkte mobiliteit 

 De mate van toegankelijkheid van de publieke omgeving 

 De mate van toegankelijkheid van het openbaar vervoer (toegankelijkheid van haltes, rollend 
materieel)  

Indien het openbaar vervoer geen optie is, is deur-deur- of gang-gangvervoer aangewezen. 
Naargelang het profiel van de gebruiker is een doorverwijzing mogelijk naar een Dienst 
Aangepast Vervoer (DAV), naar een Minder Mobielen Centrale (MMC), naar een commerciële 
vervoersaanbieder van aangepast vervoer…  (Zie Figuur 2: Stroomschema Hefbomenonderzoek) 



 

 

 
Figuur 2: Stroomschema Hefbomenonderzoek 



 

 

Het stroomschema gaf aanleiding tot de aanbeveling  voor de oprichting van ‘Mobiliteitscentrale 
Aangepast Vervoer’ of MAV voor de coördinatie van vraag en aanbod.   

1.5.2.3.3 Mobiliteitscentrale aangepast vervoer – het concept 

De MAV zal functioneren als centraal contactpunt waar personen met een beperkte mobiliteit 
terecht kunnen voor specifieke mobiliteits- en vervoersvragen op vlak van toegankelijk en 
aangepast vervoer. De MAV krijgt een belangrijke rol toebedeeld onder meer wat betreft de 
dispatching, verdeling en organisatie van aangepast vervoer (zie Figuur 41: Schematisch overzicht 
van de functie van de MAV binnen het concept). 

Een MAV is nodig voor het aanvullend op elkaar inzetten van alle bestaande vervoertypes met 
aansturing en gerichte doorverwijzing van vervoervragen aan de meest geschikte 
vervoersaanbieder.  

Het nagaan van knelpunten en leemtes in het vervoersaanbod door een correcte registratie van 
gegevens is een andere belangrijke taak van de MAV.  

Ten slotte kan de MAV ook de rol van vervoersregisseur op regionaal niveau op zich nemen door 
het opvolgen en begeleiden van vragen tot samenwerking tussen de verschillende 
vervoersactoren. De MAV staat hierbij in nauw contact met de verschillende vervoersaanbieders 
en is het centrale punt voor de coördinatie van wederzijdse samenwerking en 
informatiedoorstroming. Ook vervoersmanagement en organisatie van het vraagafhankelijk 
aangepast vervoer en de organisatie van een basisaanbod op vlak van aangepast vervoer zijn 
binnen het concept taken voor de MAV. 

 

1.5.2.4 En verder? 

De Vlaamse overheid nam na het Hefbomenonderzoek een volgende stap in de uitbouw van een 
Vlaams toegankelijk vervoersysteem door de opdracht te geven om voorliggend ‘businessplan 
voor een gebiedsdekkend, complementair en geïntegreerd Vlaams toegankelijk vervoersysteem 
in Vlaanderen en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest’ te ontwikkelen. Bij de uitwerking van deze 
opdracht werd dan ook uitvoerig rekening gehouden met de aanbevelingen uit het 
Hefbomenonderzoek.  

 

1.5.3 Actieonderzoek naar de optimalisatie van het vervoer van voorzieningen voor 
ouderen en personen met een handicap  

1.5.3.1 De opdracht en probleemstelling 

Enter vzw zette in 2012 een actieonderzoek op naar de optimalisatie van het vervoer van 
voorzieningen voor ouderen en personen met een handicap77  om een goed inzicht te krijgen in 
de mogelijkheden en knelpunten van dit type vervoer en zo oplossingen aan te reiken aan de 
sector en het beleid.  

Er ontbrak namelijk een duidelijk overzicht van de organisatie van dit vervoer en van de 
betrokken actoren en er bestond onvoldoende duidelijkheid over de verschillende vormen van 
financiering. Deze onduidelijkheid situeerde zich zowel op het niveau van de voorzieningen als op 
het niveau van de gebruikers van dit type van vervoer.  

 

77 Projectsubsidie met steun van het Vlaams Ministerie voor Mobiliteit en Openbare Werken, Departement Mobiliteit en 
Openbare Werken, Afdeling Beleid Mobiliteit en Verkeersveiligheid 

                                                           



1.5.3.2 Resultaten 

Uit dit onderzoek kwamen de grote diversiteit, de complexiteit en de financiering als 
belangrijkste problemen naar voor. Ook het grote belang van vervoer werd duidelijk. Mobiliteit is 
namelijk een middel om de individuele doelstellingen van de cliënten van voorzieningen te 
realiseren. Tegelijkertijd is het een voorwaarde om belangrijke maatschappelijke evoluties te 
realiseren zoals de groeiende individualisering, de inclusieve samenleving, het langer en meer 
zelfstandig wonen van personen met beperkingen en het langer zelfstandig wonen van ouderen.  

Deze kennis was onontbeerlijk om de nodige inzichten te verwerven en om tot 
beleidsaanbevelingen te komen die gedragen kunnen worden door de sector. Deze 
beleidsaanbevelingen moesten bovendien leiden tot het optimaal inpassen van dit type van 
vervoer in een nieuw organisatiemodel van het aangepast vervoer in Vlaanderen met als 
doelstelling een gebiedsdekkend toegankelijk vervoersysteem voor alle personen met een 
mobiliteitsbeperking, ook de cliënten in semiresidentiële en residentiële voorzieningen. Het 
vervoer van en naar voorzieningen is immers een essentieel onderdeel om tot een 
gebiedsdekkend toegankelijk vervoersysteem te kunnen komen.  

Deze beleidsaanbevelingen zijn zeer breed en betreffen zowel de integratie van het vervoer van 
voorzieningen in de toekomstige Mobiliteitscentrale(s) Aangepast Vervoer, de financiering van 
het vervoer voorzieningen, de belangrijke rol van het openbaar vervoer bij het vervoer van 
cliënten van voorzieningen, de inzet van vrijwilligers, de rol van begeleiding, de 
kwaliteitsbewaking en de noodzakelijke informatie.  

Met het oog op betaalbaarheid en efficiëntie is het aangewezen om het vervoer van en naar 
voorzieningen te laten aansluiten bij het nieuwe Vlaamse organisatiemodel aangepast vervoer.  

Bij de verdere ontwikkeling en implementatie van het MAV-concept moeten de modaliteiten, 
belemmeringen en mogelijkheden hiervan verder geconcretiseerd en nader onderzocht worden. 
Een verdere definitie van de rol van de voorzieningen en lokale actoren is nodig. Dit moet 
gebeuren in overleg met de voorzieningen en de betrokken beleidsdomeinen en beleidsniveaus. 
Er is nood aan een mobiliteitsindicatiestelling/inschaling van de mobiliteitsbeperking van de 
cliënt. Dit alles moet stapsgewijs worden ingevoerd. 

Op al deze vlakken is er nog heel wat werk te verrichten en is bijkomend onderzoek nodig. 
Daarom stellen de beleidsaanbevelingen voor om een daadkrachtige taskforce op te richten. 
Deze taskforce moet de vertegenwoordigers van de beleidsdomeinen én de expertise in verband 
met het vervoer van personen met mobiliteitsbeperkingen samen brengen. Participatie van de 
beleidsdomeinen Mobiliteit, Welzijn en Gelijke Kansen zijn hierbij onontbeerlijk. Deze taskforce 
kan er ook op toezien dat het vervoer van voorzieningen zowel betaalbaar blijft voor de overheid, 
de voorzieningen als voor de cliënten. Een taskforce is eveneens nodig omdat de uitdagingen zo 
complex geworden zijn dat ze binnen één beleidsdomein onmogelijk kunnen worden 
opgevangen. Dit ligt in lijn met één van de beleidsaanbevelingen van het Perspectief 2020 , 
namelijk dat het beleid bij uitstek horizontaal moet worden opgezet, uitgevoerd, opgevolgd en 
geëvalueerd om reële inclusie te verwezenlijken.  
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2. Opdracht businessplan 

2.1 Opdrachtomschrijving 

Samengevat 

Op basis van het bestek worden voor het businessplan drie onderdelen onderscheiden. 

1. Marktstudie: een marktonderzoek met de inschatting van het aantal potentiële gebruikers en uit 
te voeren ritten. Er wordt een beschrijving gegeven van de huidige en toekomstige markt aan 
potentiële gebruikers in kwantitatieve en kwalitatieve termen. 

2. Actieonderzoek: dit deelonderzoek omvat een onderzoek naar de schaalgrootte voor de 
mobiliteitscentrales aangepast vervoer. De coördinatie van drie MAV-proefprojecten behoort 
eveneens tot dit onderdeel.  

3. Bestuurlijke en financiële analyse: deze analyse omvat drie voorstellen van bestuursvorm voor de 
MAV, inclusief motivering en aanduiding van voor- en nadelen. Ook de opmaak van een 
financieringsplan voor startplan, plan ‘kruissnelheid’ en plan ‘zeer lange termijn’ behoort tot dit 
onderdeel.  

 

Voorliggend businessplan werd uitgewerkt met het oog op de implementatie van een 
gebiedsdekkend, complementair en geïntegreerd Vlaams toegankelijk vervoersysteem. Dit 
businessplan is erop gericht een definitieve beslissing door de Vlaamse Regering te onderbouwen.  

Op basis van het bestek worden voor het businessplan drie onderdelen onderscheiden:  

2.1.1 Marktstudie 

Dit onderdeel omvat  een marktonderzoek met de inschatting van het aantal potentiële gebruikers 
en uit te voeren ritten.  

Op basis van demografische en sociale gegevens wordt een beschrijving gegeven van de huidige 
markt aan potentiële gebruikers in kwantitatieve en kwalitatieve termen.  

Bij de beschrijving van de toekomstige markt aan potentiële gebruikers wordt rekening gehouden 
met een trendontwikkeling van de exogene variabelen, zoals bijvoorbeeld vergrijzing van de 
bevolking. Er wordt een inschatting gemaakt voor de opstartfase, het systeem op ‘kruissnelheid’ en 
het ‘zeer lange termijn’ perspectief.  

 

2.1.2 Actieonderzoek 

Dit deelonderzoek omvat een onderzoek naar de schaalgrootte voor de mobiliteitscentrales 
aangepast vervoer (1 grote centrale voor Vlaanderen, 1 per provincie of tientallen kleine centrales) 
dat wordt gevoerd op twee domeinen: de vervoersaanvraag en het –aanbod. Hierbij worden de 
voor- en nadelen uitgewerkt en gemotiveerd.  

Om de aanbevelingen met betrekking tot het organisatiemodel uit het Hefbomenonderzoek (zie 
1.5.2 Onderzoek naar de hefbomen voor het uittekenen van een geïntegreerd, complementair en 
gebiedsbedekkend toegankelijk vervoersysteem voor Vlaanderen) van Enter vzw verder aan de 
realiteit te toetsen, worden proefprojecten ingericht. In deze proefprojecten wordt het concept van 
de 'Mobiliteitscentrales Aangepast Vervoer' (MAV’s) uitgetest. Daarnaast kan de integratie van het 
halte-halte en het deur-deurvervoer uitgediept worden. Hierbij wordt bepaald welke rol elk soort 
vervoer krijgt toebedeeld, voor welke doelgroep er gereden wordt, wat de vervoersgarantie is, hoe 
de kostprijs zou kunnen bepaald worden en ook de wijze van financiering.  

De coördinatie/begeleiding van de proefprojecten behoort eveneens tot dit onderdeel. Er wordt 
operationeel onderzoek  naar en overleg gevoerd om de opstart van de mobiliteitscentrales voor te 
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bereiden. Hierbij wordt bijzondere aandacht besteed aan het overleg met de opdrachtgever, de 
betrokken diensten, de vervoerders en de gebruikers.  

 

2.1.3 Bestuurlijke en financiële analyse 

Deze analyse omvat drie voorstellen van bestuursvorm voor de MAV, inclusief motivering en 
aanduiding van voor- en nadelen. Hierbij wordt rekening gehouden met de eigenheid van de 
bestaande vervoerders, hun inspraak in de werking van de MAV’s en de inspraak van de Vlaamse 
overheid.  

De opmaak van een financieringsplan voor startplan, plan ‘kruissnelheid’ en plan ‘zeer lange termijn’ 
omvat min. de kasstromenanalyse met inbegrip van de explicitering van de hypotheses en risico’s, 
de balansanalyse (met inbegrip van winst- en verliesrekening) en de investeringsanalyse.  

Ten slotte worden aanbevelingen gedaan voor de implementatie van een gebiedsdekkend, 
complementair en geïntegreerd Vlaams toegankelijk vervoersysteem en de verdere uitbouw van de 
MAV.  

 

2.2 Uitvoerder - Consortium 

Samengevat 

Enter vzw, Vlaams Expertisecentrum Toegankelijkheid, is de hoofdaannemer van dit businessplan en 
tevens consortiumcoördinator. De missie van Enter vzw is de realisatie van integrale 
toegankelijkheid. Enter vzw is erkend als structurele partner van Gelijke Kansen in Vlaanderen. Enter 
vzw wil toegankelijkheid inbedden in alle Vlaamse beleidsdomeinen en wijst op het belang van een 
sectoroverschrijdende aanpak. Het Vlaams Expertisecentrum Toegankelijkheid doet aan onderzoek, 
innovatie en netwerking, en wil informeren, sensibiliseren en inspireren. 

Ernst &Young is de consortiumpartner die de nodige ervaring en expertise bezit om tot een 
onderbouwde bestuurlijke en financiële analyse te kunnen komen.  

Het Instituut voor Mobiliteit (IMOB) is een onafhankelijk, wetenschappelijk onderzoeksinstituut, 
verbonden aan de Universiteit Hasselt. Haar missie is het uitwerken van duurzame oplossingen voor 
problemen in de domeinen van verkeersveiligheid en mobiliteit. Het instituut tracht haar missie te 
realiseren, zowel op nationaal als internationaal niveau, door fundamenteel en toegepast onderzoek 
uit te voeren en door opleidingen in verkeer en mobiliteit aan te bieden. 

 

2.2.1 Enter vzw, Vlaams Expertisecentrum Toegankelijkheid, hoofdaannemer en 
consortiumcoördinator 

2.2.1.1 Missie Enter vzw: Integrale toegankelijkheid 

Enter vzw, het Vlaams Expertisecentrum Toegankelijkheid werd opgericht op 3 juli 2006. Als 
Vlaamse organisatie met een inhoudelijke en technische deskundigheid rond integrale 
toegankelijkheid en Universal Design wil Enter vzw: 

 Bijdragen tot een coherent Vlaams toegankelijkheidsbeleid door te inspireren, te ondersteunen, 
samen te werken, te meten, te onderzoeken, te sensibiliseren en te informeren 

 Technische ondersteuning bieden en een coördinerende rol opnemen ten aanzien van het 
toegankelijkheidsmiddenveld 

 Zich richten naar een ruim publiek van professionelen en vrijwilligers, beleidswerkers en 
beleidsverantwoordelijken, gebruikers en burgers … om hen gepast te informeren en te 
sensibiliseren. 
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Enter vzw heeft in haar statuten haar algemene doelstelling als volgt geformuleerd: ‘De integrale 
toegankelijkheid te bevorderen en Universal Design te promoten met het oog op gelijke kansen 
voor iedereen en in het bijzonder voor personen met een handicap en ouderen. Enter vzw zal 
hiertoe continu expertise ontwikkelen en desgevallend samenwerken met deskundige partners.’  

 

2.2.1.2 Structurele partner van Gelijke Kansen in Vlaanderen 

Enter vzw brengt expertise rond toegankelijkheid samen en tracht deze te versterken en te 
consolideren om van daaruit Gelijke Kansen in Vlaanderen rechtstreeks te kunnen adviseren en 
ondersteunen. Deze erkenning door Gelijke Kansen in Vlaanderen als Vlaams Expertisecentrum 
Toegankelijkheid stelt Enter vzw in de mogelijkheid een stevige basiswerking uit te bouwen. Ieder 
jaar wordt er in overleg een jaarplan opgesteld in functie van de nominatumsubsidie die Gelijke 
Kansen in Vlaanderen aan Enter vzw uitkeert. Hierin staan de verbintenissen uitgeschreven 
waartoe Enter vzw zich engageert.  

 

2.2.1.3 Toegankelijkheid inbedden in alle Vlaamse beleidsdomeinen 

Om toegankelijkheid in te bedden in de verschillende Vlaamse beleidsdomeinen wordt door 
Gelijke Kansen in Vlaanderen de Open Coördinatiemethode gehanteerd. Zo kunnen de 
verschillende beleidssectoren zich engageren om toegankelijkheidsinitiatieven te nemen zoals 
het ontwikkelen van actieplannen rond toegankelijkheid. Enter vzw ondersteunt de Cel Gelijke 
Kansen in Vlaanderen om voorstellen te doen aan de diverse overheidsdiensten om 
toegankelijkheid (structureel) in te bedden in hun werking. 

Naast de intense samenwerking die er vanuit Enter vzw met Gelijke Kansen in Vlaanderen is, 
neemt Enter vzw ook zelf initiatief om projecten op te zetten of te ondersteunen in de 
verschillende beleidssectoren. Zo wordt met het oog op een toekomstige samenwerking of 
ondersteuning rechtstreeks overlegd of contact gehouden met verschillende Vlaamse 
overheidsinstanties. 

 

2.2.1.4 Belang van sectoroverschrijdende aanpak 

Door de nieuwe maatschappelijke tendensen en vooral de vergrijzing dringt een nieuwe 
geïntegreerde benadering van het ruimtelijk organisatorisch model zich op zodat de 
implementatie van de nieuwe visie op vlak van zorg ook in de praktijk mogelijk wordt. Het is 
duidelijk dat er een toenemende nood zal zijn aan een toegankelijke leefomgeving, aangepaste of 
aanpasbare woonconcepten, toegankelijke zorgvoorzieningen en toegankelijke vervoersystemen. 
Er wordt een tekort aan kennis bij ontwerpers, projectontwikkelaars en bedrijven vastgesteld om 
deze op een geïntegreerde kwaliteitsvolle én rendabele manier te realiseren. 

 

2.2.1.5 Onderzoek, innovatie en netwerking 

Met het oog op het ontwikkelen van vernieuwde onderzoeks- en toepassingsmogelijkheden van 
toegankelijkheid en Universal Design is het als Vlaams expertisecentrum belangrijk om 
studiewerk te doen en innoverend te werken. Daarom volgt Enter vzw nieuwe inzichten zowel op 
nationaal als internationaal niveau op, houdt ze regelmatig sectoroverschrijdend overleg met de 
bouw- en onderwijssector en zet ze partnerships op met onder andere academische 
onderzoekscentra en andere kenniscentra. 

 

2.2.1.6 Informatie en sensibilisatie 

Informatieverschaffing en sensibilisatie zijn twee belangrijke peilers van Enter vzw bij de invulling 
van haar taak als Expertisecentrum Toegankelijkheid. Om aan deze opdracht tegemoet te komen, 
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zet ze zich op verschillende terreinen actief in om het brede publiek te informeren en te 
sensibiliseren. Iedereen die een vraag heeft in verband met toegankelijkheid kan deze via 
verschillende kanalen aan Enter vzw stellen. 

 

2.2.2 Ernst & Young 

Ernst &Young is de consortiumpartner die de nodige ervaring en expertise bezit om tot een 
onderbouwde bestuurlijke en financiële analyse te kunnen komen. Zij nemen de lead in de 
identificatie van financiële variabelen, het financieel plan, het opmaken van simulaties en de 
geschikte juridische bestuursvorm voor de MAV. 

 

2.2.3 Instituut voor Mobiliteit, UHasselt 

Het Instituut voor Mobiliteit (IMOB) is een onafhankelijk, wetenschappelijk onderzoeksinstituut, 
verbonden aan de Universiteit Hasselt. Haar missie is het uitwerken van duurzame oplossingen voor 
problemen in de domeinen van verkeersveiligheid en mobiliteit. Het instituut tracht haar missie te 
realiseren, zowel op nationaal als internationaal niveau, door fundamenteel en toegepast onderzoek 
uit te voeren en door opleidingen in verkeer en mobiliteit aan te bieden. IMOB telt een 50-tal 
medewerkers, waarvan twee derde actief is als onderzoeker, doctoraatsstudent of doctor-assistent. 
Daarnaast wordt ondersteuning geboden door 6 administratieve medewerkers en de cel Marketing 
& Communicatie. De volledige groep staat onder supervisie van 5 professoren. 

Verkeersveiligheidsonderzoek wordt uitgevoerd rond twee onderzoekslijnen: strategische analyse en 
risico- en evaluatiestudies. De onderzoekslijn strategische analyse concentreert zich voornamelijk op 
instrumenten en modellen die analyse van de verkeersveiligheid voor strategische doeleinden 
toelaat, ondermeer ter ondersteuning van planvorming en beleid. De onderzoekslijn risico- en 
evaluatiestudies focust op de relatie tussen infrastructuur, omgeving, gedrag en de impact hiervan 
op de verkeersveiligheid. Binnen de afdeling verkeersveiligheid wordt bovendien sterk ingezet op 
rijsimulatoronderzoek. 

Binnen de afdeling mobiliteit wordt er onderzoek gevoerd naar de analyse en predictie van 
verplaatsingsgedrag. Hiervoor wordt gebruik gemaakt van activiteitengebaseerde 
transportmodellen. Geautomatiseerde systemen worden ontwikkeld voor de verzameling van 
activiteitengegevens ter ondersteuning van dynamische modellering van verplaatsingsgedrag. Het 
belangrijkste kenmerk van activiteitengebaseerde transportmodellen is dat het verplaatsingsgedrag 
van personen of families wordt afgeleid van de activiteiten die zij willen of moeten doen. 
Verplaatsingen worden dus niet langer als een geïsoleerd gegeven beschouwd in deze modellen. Dit 
is een groot voordeel in vergelijking met de klassieke modellen. Activiteitengebaseerde 
verplaatsingsmodellen leiden tot meer realistische en beleidsverantwoorde voorspellingen. 
Daarnaast wordt er gefocust op beleidsevaluatie. Het onderzoek rond beleidsevaluatie is sterk 
verweven met onderzoek naar verplaatsingsgedrag, maar levert ook additionele wetenschappelijke 
ondersteuning op specifieke vragen van beleidsmakers. Voorbeelden hiervan zijn de evaluatie van 
fiets- en parkeerbeleid, onderzoek met betrekking tot multimodaliteit, de ontwikkeling van nieuwe 
beslissingsinstrumenten, enz. 

IMOB heeft een sterke reputatie op vlak van verplaatsingsonderzoek en kwantitatieve 
onderbouwing. In opdracht van de Vlaamse overheid staat IMOB onder andere 5 jaar lang in voor de 
analyse, controle en begeleiding van het Onderzoek Verplaatsingsgedrag Vlaanderen (OVG), één van 
de meest aangewezen instrumenten in Vlaanderen om gegevens te verkrijgen over 
personenmobiliteit. De opdracht van IMOB bestaat hierbij uit (i) het controleren en begeleiden van 
de dataverzamelingen, en (ii) het uitvoeren van analyses, namelijk zowel de opmaak van 
verkeerskundige tabellen als de verkeerskundige interpretatie ervan.  

IMOB heeft ervaring in het onderzoeken van verplaatsingsgedrag bij personen met een beperking, 
waarbij onderzocht wordt wat de specifieke invloed van persoonlijke (ziekte-gerelateerde) factoren 
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(fysiek, cognitief en/of perceptueel), socio-demografische factoren en omgevingsfactoren is op het 
verplaatsingsgedrag van personen met Multiple Sclerose met verschillende ernst van beperking. 
IMOB werkt ook in het pilootproject ‘Op-Stap naar openbaar vervoer’ samen met BlueAssist, een 
icoon (door middel van een app op een smartphone met het icoon en bijhorende boodschap) dat 
vertrouwen biedt om hulp te vragen door mensen die het moeilijk hebben om een eenvoudige vraag 
te stellen aan een medeburger (bijvoorbeeld personen met autisme, een verstandelijke beperking, 
beginnende dementie, e.a.) Via het door IMOB ontwikkelde ‘Moving Forward’ is het mogelijk om 
routes van personen in kaart te brengen, waarbij gebruikers zelf de door hen ervaren knelpunten 
(bijvoorbeeld op vlak van toegankelijkheid) kunnen aangeven door hier met behulp van een 
smartphone een foto van te trekken (met eventuele bijhorende commentaar), die vervolgens op 
kaart kunnen gevisualiseerd worden. Een samenwerking tussen Moving Forward en BlueAssist 
maakt het mogelijk om niet enkel assistentie te bieden tijdens de trip aan personen met een 
beperking, maar ook hun verplaatsingspatronen in kaart te brengen èn informatie te verzamelen 
over het type en de locatie van assistentievragen, waardoor dit kan geoptimaliseerd worden. IMOB 
was bovendien één van de partners van het Europese project MEDIATE, waarbij een 
gemeenschappelijke Europese methodologie ontwikkeld werd om de toegang tot transport te meten 
aan de hand van een set van standaardindicatoren.  

IMOB neemt de lead in het bepalen van de klantentypologie, de analyse van de huidige en 
toekomstige markt, en de kwantitatieve onderbouwing van het operationeel onderzoek (op basis 
van het rittenplanningsmodel). 

 

2.3 Objectieven Vlaams toegankelijk vervoersysteem 

Samengevat 

De uitbouw van een toegankelijk vervoersysteem heeft drie belangrijke objectieven. 

Ten eerste moet het toegankelijk vervoersysteem gebiedsdekkend uitgerold worden met name 
Vlaanderen en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. Het huidige aanbod is immers erg versnipperd, in 
sommige regio’s is er geen dienstverlening en zeker voor rolstoelgebruikers is het aanbod beperkt. 

Vervolgens is het de bedoeling dat het aangepast deur-deur- en gang-gangvervoer aanvullend op het 
openbaar vervoer ingezet wordt. Deze complementariteit zorgt ervoor dat het aangepast vervoer als 
vangnet kan fungeren wanneer het openbaar vervoer geen optie is. Ook draagt een complementair 
vervoersysteem bij aan vlotte ketenverplaatsingen waarbij verschillende vervoerswijzen op elkaar 
aangesloten worden om verplaatsingen over langere afstanden mogelijk te maken. Bovendien is het 
vanuit het oogpunt van kostenbeheersing belangrijk  om de verschillende vervoerswijzen en -modi 
complementair op elkaar in te zetten. 

Een derde objectief in de uitbouw van een toegankelijk vervoersysteem betreft het realiseren van 
een geïntegreerd vervoersaanbod, waarin alle bestaande vormen van toegankelijk en aangepast 
vervoer ingezet en op elkaar afgestemd worden. Dit betekent in eerste instantie dat de 
dienstverlening van de verschillende vervoersaanbieders aangepast vervoer zoveel mogelijk op 
elkaar moet aansluiten. Daarnaast is het belangrijk om een specifieke vervoersvraag af te stemmen 
op de meest geschikte vervoersaanbieder. Om tot een geïntegreerd toegankelijk vervoersysteem te 
komen, is er nood aan een neutrale vervoerscentrale die als vervoersregisseur vraag en aanbod 
efficiënt op elkaar kan afstemmen. Hierbij kan de Mobiliteitscentrale Aangepast Vervoer (MAV) een 
sleutelrol vervullen.  

 

2.3.1 Gebiedsdekkend 

De eerder besproken typische kenmerken van het vervoersysteem in Vlaanderen (zie 1.2) maakten al 
duidelijk dat het huidige aanbod aan toegankelijk en aangepast vervoer erg versnipperd en bijgevolg 
niet gebiedsdekkend is. Er zijn verschillende regio’s waar geen dienstverlening is. Zeker voor 
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rolstoelgebruikers is het aanbod beperkt. Daarom is één van de objectieven van de uitbouw van een 
toegankelijk vervoersysteem het streven naar een gebiedsdekkend aanbod, zowel in stedelijke als in 
landelijke gebieden. 

 

2.3.2 Complementair 

Vanuit de inclusiegedachte zouden zoveel mogelijk mensen gebruik moeten kunnen maken van het 
reguliere vervoersaanbod. Daartoe moet het openbaar vervoer integraal toegankelijk gemaakt 
worden. Om een optimalisatie van het gebruik van het toegankelijk openbaar vervoer van halte tot 
halte te bekomen, is het niet voldoende dat het rollend materieel toegankelijk wordt voor mensen 
met een beperkte mobiliteit. Het is ook nodig om door middel van een planmatige aanpak te komen 
tot meer toegankelijke haltes/stations en een aanpalend toegankelijk publiek domein.  

Het halte-haltevervoer is echter niet voor iedereen mogelijk, zelfs niet indien volledige 
toegankelijkheid gerealiseerd wordt. Een complementaire aanpak waarbij naast het halte-halte-
vervoer het deur-deur- of gang-gangvervoer aanvullend wordt ingezet is bijgevolg onontbeerlijk. Het 
aangepast vervoer fungeert dan als vangnet voor de personen met een mobiliteitsbeperking 
waarvoor het openbaar vervoer geen optie is.  

Een complementair vervoersysteem draagt bovendien bij aan vlotte ketenverplaatsingen, waarbij 
verschillende vervoerswijzen op elkaar aangesloten worden om verplaatsingen over langere 
afstanden mogelijk te maken. 

Ook vanuit het oogpunt van kostenbeheersing is het belangrijk de vervoerswijzen en -modi 
complementair op elkaar in te zetten.  

 

2.3.3 Geïntegreerd 

Een ander objectief in de uitbouw van een toegankelijk vervoersysteem betreft het realiseren van 
een geïntegreerd vervoersaanbod. Om toegankelijkheid voor iedereen te kunnen garanderen is een 
efficiënt georganiseerd vervoersaanbod essentieel. 

In een geïntegreerd vervoersysteem worden alle bestaande vormen van toegankelijk en aangepast 
vervoer ingezet en op elkaar afgestemd. Dit betekent in eerste instantie dat de dienstverlening van 
de verschillende aanbieders van aangepast vervoer zoveel mogelijk op elkaar én op het openbaar 
vervoer moet aansluiten. Daarnaast is het belangrijk om een specifieke vervoersvraag af te stemmen 
op de meest geschikte vervoersaanbieder.  

Om tot een geïntegreerd toegankelijk vervoersysteem te komen, is er nood aan een neutrale 
vervoerscentrale die als vervoersregisseur vraag en aanbod efficiënt op elkaar kan afstemmen (zie 
ook 0 Takenpakket).  Hierbij kan de Mobiliteitscentrale Aangepast Vervoer (MAV) een sleutelrol 
vervullen.  
 

2.4 Concept en stappenplan 

Samengevat 

Het Businessplan voor de uitbouw van een gebiedsdekkend, complementair en geïntegreerd 
toegankelijk vervoersysteem in Vlaanderen bestaat uit drie grote onderdelen waarin telkens een 
andere consortiumpartner de trekkende rol op zich nam: 

 Marktstudie – IMOB  

 Financiële en bestuurlijke analyse – Ernst & Young 

 Actieonderzoek – Enter vzw. 
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Het consortium gebruikte een gefaseerde aanpak om het businessplan uit te werken. Dit liet toe om 
maximaal rekening te houden met de input van de verschillende belanghebbenden en met de 
expertise van de verschillende partners in het consortium. 

Om deze opdracht te structureren, hanteerde het consortium een projectaanpak in vier fases: 

 Identificatie: een meer gedetailleerde omschrijving van de opdracht en de context, waarbinnen 
de opdracht uitgevoerd werd 

 Analyse: een beschrijving van de huidige situatie en de identificatie van de verschillende 
elementen die een rol dienen te spelen 

 Ontwerp: het uittekenen en beschrijven van de mogelijke toekomstige situatie 

 Uitwerking: het verder detailleren van  de uitgewerkte oplossingen. 

Elk van deze fases bestond uit enkele stappen. 

1. Identificatie: 

1. Stap 1: Kennismaking en verfijning van projectplan en –structuur  

De eerste stap in de uitwerking van het businessplan bestond uit een kennismaking en een verfijning 
van het projectplan en de projectstructuur. Het kernteam werd samengesteld en de 
verantwoordelijkheden van de opdrachtverlener en opdrachtnemers werden afgebakend. Ook werd 
een projectplanning met concrete afspraken opgemaakt. 

2. Stap 2: Organisatie belanghebbendenparticipatie  

Om voldoende draagvlak te creëren was het noodzakelijk een belanghebbendenparticipatie te 
organiseren. Hiervoor was het nodig een analyse uit te voeren van de belanghebbenden met 
betrekking tot de organisatie van het toegankelijk vervoer in Vlaanderen.  

2. Analyse: 

 Stap 3: Klantentypologie en beschrijving van de huidige markt 

Inschatting van het aantal potentiële gebruikers en uit te voeren ritten. Het nagaan van de noden en 
wensen rond toegankelijk en aangepast vervoer van gebruikers. Dit werd door middel van een 
Marktstudie nagegaan door IMOB. 

 Stap 4: Identificatie noodzakelijke resources en schaalgrootte mobiliteitscentrales aangepast 
vervoer 

Inzicht verwerven in de gewenste schaalgrootte voor de operationele organisatie van de MAV. 
Vervolgens ook een analyse van de noodzakelijke transportmiddelen om aan de transportvraag te 
voldoen. Dit betreft het Actieonderzoek  door Enter vzw en de Marktstudie door IMOB. 

 Stap 5: Identificatie financiële variabelen 

 In stap 5 werden de verschillende parameters geïdentificeerd die een impact kunnen hebben op de 
kosten en baten. Het resultaat van stap 5 is een lijst van indicatoren die als basis diende voor een 
financieel simulatiemodel om zo de kosten en baten te kunnen berekenen (zie stap 8). Dit werd 
nagegaan door middel van de Financiële en bestuurlijke analyse door Ernst & Young 

3. Ontwerp: 

 Stap 6: Beschrijving van de toekomstige markt 

Inschatting van de toekomstige markt aan potentiële gebruikers, rekening houdend met de 
trendontwikkeling van exogene variabelen (zoals vergrijzing). Dit voor zowel korte termijn, 
middellange termijn en lange termijn. IMOB onderzocht dit eveneens in de Marktstudie. 

 Stap 7: Uitvoeren operationeel onderzoek 
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 Stap 7 betreft de uitvoering van het actieonderzoek. Het gaat hier om de coördinatie en begeleiding 
van de verschillende proefprojecten die het concept van de Mobiliteitscentrale Aangepast Vervoer 
(MAV) aan de realiteit toetsen. Het eerste proefproject startte in Vlaams-Brabant, bestaande uit 
twee deelprojecten: één in de regio Halle-Vilvoorde en één in de regio Leuven-Hageland. Eveneens 
behorende tot het actieonderzoek was de omzetting van het voormalig proefproject toegankelijk 
vervoer Mol-Leopoldsburg van de Vlaamse Vervoersmaatschappij De Lijn. Ook in de provincie 
Antwerpen werd een MAV-proefproject ontwikkeld. De coördinatie en begeleiding van de 
proefprojecten gaf informatie die in de andere stappen van het businessplan gebruikt kon worden.  
Dit betreft het  Actieonderzoek door Enter vzw. 

 Stap 8: Financieel plan en opmaken simulaties: 

Stap 8 hield de opmaak in van financiële simulaties om inzicht te krijgen in een gedetailleerd 
financieel plan per scenario. Het resultaat van stap 8 is een financieel simulatiemodel dat mogelijk 
maakt om de financiële impact van verschillende scenario’s te berekenen. Zo kan per scenario een 
financieel plan opgemaakt worden, bestaande uit: kasstromenanalyse (inclusief hypotheses en 
risico’s), balansanalyse, investeringsanalyse. Dit werd uitgewerkt in de Financiële en bestuurlijke 
analyse  door Ernst & Young 

4. Uitwerking: 

 Stap 9: Operationeel Takenpakket MAV 

De doelstelling van stap 9 is de vastlegging van het operationeel takenpakket MAV in functie van de 
verdere uitrol van de proefprojecten tot een gebiedsbedekkend, complementair en geïntegreerd 
toegankelijk vervoersysteem in Vlaanderen.  Enter vzw ging dit na in het Actieonderzoek. 

 Stap 10: Juridische bestuursvorm MAV 

 Stap 10 betreft de identificatie van de geschikte bestuursvorm die toelaat om de operationele 
doelstelling van de MAV te realiseren en tevens rekening houdt met de specifieke vereisten voor de 
MAV. Ernst & Young onderzocht dit in de Financiële en bestuurlijke analyse   

Deze vier fases en de bijhorende stappen werden niet lineair uitgevoerd. Een dergelijke benadering 
laat immers toe om vrij snel concrete zaken te realiseren, maar is toch voldoende flexibel om via 
feedbacklussen verdere verfijningen aan te brengen. 
 

2.4.1 Aanpak onderzoek 

Het businessplan voor de uitbouw van een gebiedsdekkend, complementair en geïntegreerd 
toegankelijk vervoersysteem in Vlaanderen bestaat uit drie grote onderdelen waarin telkens een 
andere consortiumpartner de trekkende rol op zich nam: 

 Marktstudie 

  Actieonderzoek 

  Financiële en bestuurlijke analyse.  

Figuur 3 geeft de drie onderdelen weer. 
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Figuur 3: Onderdelen onderzoek 

Het consortium gebuikte een gefaseerde aanpak om het businessplan uit te werken. Dit liet toe om 
maximaal rekening te houden met de input van de verschillende belanghebbenden en met de 
expertise van de verschillende partners in het consortium. Zo kon door middel van een open en 
eerlijk proces gekomen worden tot een gevalideerd en maximaal gedragen eindresultaat. 

Figuur 4 toont in detail het gevolgde stappenplan voor de uitwerking van het businessplan
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Figuur 4: Concepttekening en stappenplan 

 



Om deze opdracht te structureren hanteerde het consortium een projectaanpak in vier fases: 

 Identificatie: een meer gedetailleerde omschrijving van de opdracht en de context, 
waarbinnen de opdracht uitgevoerd werd 

 Analyse: een beschrijving van de huidige situatie en de identificatie van de verschillende 
elementen die een rol dienen te spelen 

 Ontwerp: het uittekenen en beschrijven van de mogelijke toekomstige situatie 

 Uitwerking: het verder detailleren van  de uitgewerkte oplossingen. 

Deze vier fases werden niet lineair uitgevoerd. Een dergelijke benadering laat immers toe om vrij 
snel concrete zaken te realiseren, maar is toch voldoende flexibel om via feedbacklussen verdere 
verfijningen aan te brengen. Op deze wijze werd gegarandeerd dat vrij snel in de opdracht gestart 
kon worden met de concrete uitwerking op het terrein door middel van de proefprojecten. 
Tegelijkertijd kon op deze wijze verzekerd worden dat de verworven kennis bij het bepalen van het 
huidige en toekomstige klantenpotentieel meegenomen kon worden bij de verdere uitwerking van 
de proefprojecten. 

Het overleg met en de communicatie aan de verschillende belanghebbenden werd continu voorzien 
doorheen de volledige looptijd van het project, dit omwille van het belang van het creëren van een 
draagvlak. 

De gefaseerde aanpak maakt het mogelijk om de drie onderdelen van het project (Marktstudie, 
Actieonderzoek en Financiële en bestuurlijke analyse) gezamenlijk en geïntegreerd aan te pakken, 
zodat de resultaten van het project maximaal kunnen genieten van het synergiepotentieel van het 
consortium. 

 

2.4.2 Identificatie 

2.4.2.1 Kennismaking en verfijning van projectplan en –structuur 

De eerste stap in de uitwerking van het businessplan bestond uit een kennismaking en een 
verfijning van het projectplan en de projectstructuur: 

 Algemene kennismaking tussen de opdrachtgever en de medewerkers van de opdrachtnemers 

 Bepalen van de samenstelling van het kernteam 

 Afbakenen van de taken en verantwoordelijkheden tussen opdrachtverlener en opdrachtnemers 

 Valideren en waar nodig bijsturen van de voorgestelde projectplanning met bepalen concrete 
data voor afspraken. 

Hiertoe werd een kick-off meeting georganiseerd met volgende agenda: 

 Kennismaking tussen betrokken ambtenaren van Departement Mobiliteit en Openbare Werken 
Afdeling Beleid Mobiliteit en Verkeersveiligheid en het projectteam van het consortium Enter 
vzw, IMOB en Ernst & Young 

 Uitwisseling van relevante informatie: beleidsnota’s, input van het middenveld… 

 Vastleggen van de definitieve timing 

 Maken van concrete werkafspraken. 

Het resultaat van stap 1 is: 

 Een vastgelegde projectstructuur  

 Een gedetailleerde timing en werkafspraken 

  
Businessplan Vlaams Toegankelijk Vervoersysteem        89 



 De samenstelling van het kernteam. 

2.4.2.2 Organisatie belanghebbendenparticipatie 

Om voldoende draagvlak te creëren was het noodzakelijk een belanghebbendenparticipatie te 
organiseren. Hiervoor was het nodig een analyse uit te voeren van de belanghebbenden met 
betrekking tot de organisatie van het toegankelijk vervoer in Vlaanderen. Enter vzw voerde deze 
belanghebbendenanalyse uit. 

Stap 2 bestond concreet uit volgende aspecten: 

 De analyse van de gewenste participatie van de (groepen van) belanghebbenden door middel 

van belanghebbendenanalyse  

 De ontwikkeling en bespreking van het voorstel tot stakeholdermanagement  

 Afsprakennota stakeholdermanagement  

 Voorstel en bespreking van de samenstelling van een overlegstructuur voor de begeleiding van 

de basisopdracht, door middel van stuurgroepoverleg en klankbordgroepen  

 Voorstel en bespreking van de samenstelling van een overlegstructuur voor de begeleiding van 

het actieonderzoek - begeleiding proefprojecten 

 Samenstelling stuurgroepoverleg en klankbordgroep voor  de begeleiding van de basisopdracht 

en van het actieonderzoek - begeleiding proefprojecten. 

Het management van stakeholders is een belangrijk aspect binnen dit project. De organisatie van 
een toegankelijk vervoersysteem heeft immers op verschillende groepen van belanghebbenden 
een directe of indirecte impact. De input van de belanghebbenden is onontbeerlijk om vorm te 
kunnen geven aan het toegankelijk vervoersysteem. Ook is het belangrijk dat er bij de 
belanghebbenden voldoende draagvlak gecreëerd werd.  

Door middel van een belanghebbendenanalyse (zie 1.3)  werd inzicht verkregen in de gewenste 
participatie van de (groepen van) belanghebbenden in het procesverloop van deze studie en de 
hervorming van het toegankelijk vervoersysteem. Er werd ingeschat hoe sterk de invloed van de 
stakeholders kan zijn op het resultaat van het project en welke impact het project op hen kan 
hebben. In functie daarvan werd bepaald op welke manier ze wel/niet betrokken moesten zijn bij 
de verschillende stappen in de uitvoering van de het project. Specifieke aandacht ging uit naar de 
organisatie van de belanghebbendenparticipatie bij de begeleiding van de proefprojecten. Hier 
werd nagegaan of er specifieke lokale en/of regionale actoren bevraagd en betrokken moesten 
worden bij dit onderdeel van de opdracht. 

 

2.4.3 Marktstudie  

In de marktstudie wordt de huidige en toekomstige markt van (gebruikers van) aangepast vervoer 
onderzocht, zowel in kwantitatieve als kwalitatieve termen. 

Op basis van demografische en sociale gegevens wordt een inschatting gemaakt wie de potentiële 
gebruikers van aangepast vervoer zijn (stap 3), namelijk zowel huidige gebruikers als niet-gebruikers. 
Er wordt een schatting gemaakt van het aantal personen met beperkingen in Vlaanderen, gebaseerd 
op recente gezondheidsgegevens, waarbij voornamelijk de mate van bewegingsbeperking van 
belang is. Deze studie handelt immers over personen die beperkt zijn met betrekking tot het 
zelfstandig verplaatsen, en dus ook gebruik zullen maken van de beschikbare infrastructuur en 
middelen met betrekking tot aangepast vervoer. Het huidige aantal potentiële gebruikers wordt 
ingeschat, inclusief relevante achtergrondinformatie zoals bijvoorbeeld leefsituatie, 
inkomenssituatie, verstedelijkingsgraad, e.a. Op basis van bevolkingsprojecties wordt ook het 
toekomstige aantal potentiële gebruikers bepaald (stap 6). 

Om de specifieke noden van de potentiële gebruikers te bepalen, wordt een stated preference 
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onderzoek uitgevoerd bij minstens 300 respondenten, verspreid over verschillende doelgroepen. 
Hierbij wordt gepolst welke problemen personen met een beperking en ouderen ervaren om zich te 
verplaatsen, welke vervoerswijzen al dan niet gebruikt worden, en welke wensen en noden 
personen met een beperking en ouderen mogelijk hebben op vlak van vervoer. De invloed van 
verschillende (beleids)maatregelen op het verplaatsingsgedrag van personen met een beperking, en 
meer bepaald op het gebruik van aangepast vervoer, wordt eveneens nagegaan. 

Het aanbod aan toegankelijk aangepast en collectief vervoer wordt gekwantificeerd door middel van 
een vragenlijst die grootschalig verspreid wordt onder vervoersaanbieders van aangepast vervoer, 
en door overlegmomenten met de belangrijkste mobiliteitspartners. 

Er wordt een rittenplanningsmodel opgesteld (stap 4), met als doel te bepalen wat de benodigde 
(transport)middelen voor de vervoersaanbieders zijn (onder andere aantal voertuigen, aantal 
kilometers) indien de rittenplanning per type vervoersaanbieder volledig geoptimaliseerd zou 
worden. Met optimalisatie van de rittenplanning wordt bedoeld dat we trachten om zowel het 
aantal transportmiddelen, het aantal afgelegde kilometers (zowel leeg als beladen) als de tijd dat 
voertuigen en chauffeurs worden ingezet, te minimaliseren. Het rittenplanningsmodel wordt 
doorgerekend voor verschillende scenario’s voor de huidige en toekomstige marktsituatie (stap 7). 

 

2.4.4 Financiële en bestuurlijke analyse 

De financiële en bestuurlijke analyse werd uitgevoerd door Ernst & Young.  

 

2.4.4.1 Identificatie van de financiële variabelen 

In stap 5 werden de verschillende parameters geïdentificeerd die een impact kunnen hebben op 
de kosten en baten.  

Dit gebeurde aan de hand van: 

 Het verwerken van informatie betreffende de klantentypologie en de verwachte ontwikkelingen 
van de toekomstige markt, die voortkomen uit de marktstudie (stap 3) en informatie 
betreffende de noodzakelijke resources (stap 4) 

 Het in kaart brengen van voorwaarden tot verwerven van overheidssteun 

 De analyse van bestaande kostenstructuren omtrent vervoer van personen met beperkte 
mobiliteit, zoals: 

- Huidige mobiliteitscentrales (dispatching belbuscentrales, proefproject Limburg …)  

- Minder mobielen Centrales (dispatching vrijwilligers) 

- Aangepast vervoer Stad Gent en Antwerpen 

- Andere bestaande aanbieders (bijvoorbeeld groepsvervoer instellingen) 

- …  

 De bestaande kostenstructuren werden geanalyseerd aan de hand van de ‘Current State (AS IS) 
Checklist Template’ methodiek zoals hieronder omschreven.  

 Diepte-interviews met verschillende partners. 

Het resultaat van stap 5 is een lijst van indicatoren die als basis diende voor een financieel 
simulatiemodel om zo de kosten en baten te kunnen berekenen (zie stap 8).  

De door Ernst & Young ontwikkelde Cost Management and Profitability Analysis (CMPA) 
methodiek omvat enkele tools die gebruikt kunnen worden voor de analyse van de bestaande 
kostenstructuren. Voor de analyse van de huidige situatie (stap 4 en stap 5) werd gebruik 
gemaakt van de ‘Current State (AS IS) Checklist Template’. Deze template laat toe om op een 
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efficiënte manier het huidige kostprijsproces in kaart te brengen. Daarnaast biedt deze tool ook 
de mogelijkheid om te bepalen welke acties ondernomen moeten worden om de niet-
beschikbare informatie te verkrijgen.  

Mogelijke elementen die geëvalueerd kunnen worden: 

 Zakelijke vereisten (Strategie, Hoofdprocessen …) 

 Bestaande kostprijssysteem (high level allocatieflow, rapportering …) 

 Bestaande IT systemen  

 … 

Volgende vragen dienen beantwoord te worden: 

 Is de informatie nodig voor het project? 

 Is de informatie beschikbaar? 

 Is de informatie beschreven? 

 Wat is de naam van de bron? 

 Indien de informatie niet beschikbaar is, welke acties moeten dan ondernomen worden? 

 

2.4.4.2 Financieel plan en opmaken simulaties 

Stap 8 hield de opmaak in van financiële simulaties om inzicht te krijgen in een gedetailleerd 
financieel plan per scenario.  

Een simulatiemodel werd opgemaakt op basis van de onder Stap 5 geïdentificeerde parameters 
en rekening houdende met de bevindingen die geïdentificeerd werden tijdens het actieonderzoek 
(stap 7 van het stappenplan). Dit onderzoek baseert zich mede op de bevindingen met betrekking 
tot de toekomstige markt (stap 6 van het stappenplan). 

Vervolgens werden de nodige data verzameld om het simulatiemodel te voeden. Het financieel 
plan per scenario werd ingevuld op basis van berekeningen in het simulatiemodel. Op basis van 
tussentijdse rapportering werd het simulatiemodel dan gevalideerd en bijgestuurd. 

De gebruikte methodiek hiervoor is het ‘Maturity Model’ (CMPA methodologie). Deze tool 
evalueert de huidige toestand van het kostprijssysteem en legt de gewenste, toekomstige wijze 
van kostenallocatie vast. De consultants van Ernst & Young vullen deze tool samen in met de 
klant. De resultaten van de beoordeling worden nadien gevisualiseerd in verschillende scorecards 
en grafieken. Deze tool laat toe om gaps (verschillen tussen de huidige en gewenste situatie) in 
het kostprijssysteem te identificeren. Daarnaast biedt deze tool ook de mogelijkheid om  
eventuele opportuniteiten te identificeren.  

Het resultaat van stap 8 is een financieel simulatiemodel dat mogelijk maakt om de financiële 
impact van verschillende scenario’s te berekenen. Zo kan per scenario een financieel plan 
opgemaakt worden, bestaande uit: 

 Kasstromenanalyse, inclusief hypotheses en risico’s 

 Balansanalyse 

 Investeringsanalyse. 

 

2.4.4.3 Juridische bestuursvorm 

Stap 10 betreft de identificatie van de geschikte bestuursvorm die toelaat om de operationele 
doelstelling van de MAV te realiseren en tevens rekening houdt met de specifieke vereisten voor 
de MAV. 

Er werd een analyse gemaakt van de doelstellingen en van het operationeel takenpakket van de  
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MAV. Ook gebeurde een identificatie van de personen (privé, overheid of mengvorm) die dit 
takenpakket zullen uitvoeren. Hierbij werd ook de bestuursvorm van de huidige (potentiële) 
partners mee in kaart gebracht. 

Daarnaast werden de specifieke kenmerken en de voor- en nadelen van de diverse private en 
publieke rechtspersonen geanalyseerd, om na te gaan welke bestuursvorm de meest geschikte 
structuur biedt waarbinnen de MAV haar opdracht kan uitvoeren. 

Het resultaat van deze stap is een overzicht van enkele bestuursvormen waarbinnen de MAV 
haar opdracht zou kunnen uitoefenen met aanduiding en motivering van de voor- en nadelen van 
iedere vorm. Hierbij wordt gekeken naar een organisatiewijze en werking die op een optimale 
manier beantwoordt aan de doelstellingen en het takenpakket van de MAV. 

 

2.4.5 Actieonderzoek 

2.4.5.1 Schaalgrootte MAV 

Naast de identificatie van noodzakelijke resources, onderdeel van de Marktstudie, bestaat stap 4 
uit het verwerven van inzicht in de gewenste schaalgrootte voor de operationele organisatie van 
de MAV.  

 

2.4.5.2 Uitvoering actieonderzoek 

Stap 7 betreft de uitvoering van het actieonderzoek. Het gaat hier om de coördinatie en 
begeleiding van de verschillende proefprojecten  (zie 6. Actieonderzoek) die het concept van de 
Mobiliteitscentrale Aangepast Vervoer (MAV) aan de realiteit toetsen. Het eerste proefproject 
startte in Vlaams-Brabant, bestaande uit twee deelprojecten: één in de regio Halle-Vilvoorde en 
één in de regio Leuven-Hageland. Eveneens behorende tot het actieonderzoek was de omzetting 
van het voormalig proefproject toegankelijk vervoer Mol-Leopoldsburg van de Vlaamse 
Vervoersmaatschappij De Lijn. Ook in de provincie Antwerpen werd een MAV-proefproject 
ontwikkeld. De coördinatie en begeleiding van de proefprojecten gaf informatie die in de andere 
stappen van het businessplan gebruikt kon worden.  

De operationele taken als coördinator in de voorbereiding, de opstart en de werkingsfase van de 
MAV waren onder andere: 

 Verfijnen van de verschillende doelgroepen 

 Bijstaan bij het contacteren en vastleggen van werkafspraken met partners (vervoersaanbieders, 
gemeenten, OCMW’s, VZW’s, mutualiteiten …)  

 Bijstaan bij het verzamelen van informatie en het plegen van overleg voor 
samenwerkingsovereenkomsten 

 Informeren over en bijstaan bij praktische en organisatorische aspecten van de MAV, 
bijvoorbeeld bescherming van de privacy  

 Nagaan welke hard- en software noodzakelijk zijn voor een optimale behandeling van de 
vervoersvraag en de vervoersorganisatie.  

 Nagaan welke hard- en software noodzakelijk zijn om de administratieve verrichtingen zoveel 
mogelijk te beperken (rittenreservatie, uitbetaling subsidies, verwerking statistieken …)  

 Bijstaan bij het afbakenen, verfijnen en vastleggen van vervoersregio’s, de actieradius, de 
aansluitingen met de buurprovincie, met oog op een optimale dienstverlening aan de gebruiker 
en het beperken van de leeggereden kilometers; 

 Bijstaan bij het uitwerken en verfijnen van de te volgen procedures bij de aanvraag en het uit te 
voeren vervoer, inclusief ketenvervoer 
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 Statistische gegevens verzamelen, verwerken en daar conclusies uithalen (bijvoorbeeld hoeveel 
vervoersvragen, welk soort vervoer, wanneer doorverwijzing …) 

 … 

 

2.4.5.3 Operationeel takenpakket MAV 

De doelstelling van stap 9 is de vastlegging van het operationeel takenpakket MAV in functie van 
de verdere uitrol van proefprojecten tot een gebiedsbedekkend, complementair en geïntegreerd 
toegankelijk vervoersysteem in Vlaanderen. 

Op basis van de resultaten van zowel het operationeel onderzoek als de marktstudie en de 
bestuurlijke en financiële analyse werden aanbevelingen met betrekking tot het operationeel 
takenpakket voor de uitbouw van de MAV’s vastgesteld.  

Dit takenpakket moet een gelijkaardige en succesvolle implementatie van een 
gebiedsbedekkend, complementair en geïntegreerd toegankelijk vervoersysteem in Vlaanderen 
bewerkstelligen.  

Het resultaat van deze stap bestaat uit aanbevelingen met betrekking tot het operationeel 
takenpakket voor de uitbouw van de MAV. Mogelijke aanbevelingen zijn: 

 Hard- en software voor de behandeling van de vervoersvraag en de vervoersorganisatie inclusief 
de administratieve en financiële verrichtingen 

 De organisatie van werkafspraken met partners (vervoersaanbieders, gemeenten, OCMW’s, 
VZW’s, mutualiteiten …) 

 De uitwerking van gunstigste prijsformules 

 De uurregeling voor MAV’s en voor de inzet van het vervoer 

  De vastlegging van vervoersregio’s 

 De procedures voor aanvraag en organisatie vervoer, inclusief ketenvervoer 

 Het verzamelen en verwerking statistische gegevens 

 … 
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DEEL II / VOORBEREIDING IMPLEMENTATIE: CIJFERS EN FINANCIËLE 
ASPECTEN MAV EN AANGEPAST VERVOER  

 

3. Marktstudie 

3.1 Gebruikers 

Samengevat 

Doelgroep 

Om de doelgroepen van potentiële gebruikers van aangepast vervoer  te bepalen, wordt gebruik 
gemaakt van het sinds 2001 internationaal gehanteerde begrippenkader van de 
Wereldgezondheidsorganisatie, namelijk de ‘International Classification of Functioning, Disability 
and Health’ (ICF; vertaald als de ‘Internationale Classificatie van het menselijk Functioneren’).  

In deze studie wordt dus de bredere omgeving van de persoon met beperking mee in rekening 
gebracht, bijvoorbeeld zijn/haar sociale netwerk, de fysieke toegankelijkheid van de omgeving… 

Stated preference 

Om de specifieke noden van potentiële gebruikers van aangepast vervoer te bepalen, werd een 
stated preference onderzoek uitgevoerd bij 344 ouderen en personen met beperkingen, uit geheel 
Vlaanderen en met verschillende soorten beperkingen. Meer dan één derde van de respondenten 
woont alleen en kan dus minder beroep doen op gezinsleden voor hulp tijdens het verplaatsen. Het 
merendeel van de respondenten heeft een beperkt inkomen, en bijna de helft woont in een 
landelijke tot zeer landelijke omgeving (met minder voorzieningen aanwezig ten opzichte van een 
stedelijke omgeving). Veel respondenten zijn beperkt in het afleggen van korte afstanden en/of het 
opgaan van enkele treden, waardoor men vaak beroep doet op een (manuele of elektrische) rolstoel 
of scootmobiel voor verplaatsingen buitenshuis. Het gebruik van het openbaar vervoer is dan ook 
moeilijk omwille van te verre halteafstanden, ontoegankelijkheid van de omgeving of van de 
infrastructuur. Er worden beduidend minder verplaatsingen als autobestuurder afgelegd. De meeste 
respondenten geven aan dat ze graag meer verplaatsingen zouden afleggen indien dit mogelijk zou 
zijn. De meeste respondenten geven verder ook aan dat ze vrienden of familie in de omgeving 
hebben die bereid zijn om hen te helpen tijdens het verplaatsen, maar dat dit niet altijd mogelijk is 
(bijvoorbeeld indien dit sociale netwerk niet beschikbaar is en/of geen aangepaste toegankelijke 
wagen ter beschikking heeft). 

Met betrekking tot aangepast vervoer geeft de helft van de respondenten aan dat ze niet-dringende 
verplaatsingen niet meer zouden uitvoeren vanaf een kostprijs van €0,40 tot €0,60 per kilometer. 
Bijna 60% van de respondenten wil maximaal 2 uur op voorhand hun verplaatsing reserveren. 
Respondenten aanvaarden een gemiddelde tijdsmarge van 20 minuten voor verplaatsingen met een 
vast begintijdstip (bijvoorbeeld een doktersafspraak of gaan werken), en 65 minuten voor 
verplaatsingen met een variabel begintijdstip (bijvoorbeeld winkelen of recreatieve activiteiten). 
Bijna de helft van de respondenten aanvaardt een omrijtijd van 20 minuten.  

Aan de respondenten werd gevraagd of ze een verminderde service (onder andere een bredere 
tijdspanne waarbinnen ze worden opgehaald, reizen in de daluren, een langere reistijd door het 
combineren van verplaatsingen van verschillende personen …) zouden accepteren indien er een 
lagere kostprijs tegenover zou staan. Er tekenen zich in het algemeen twee profielen reizigers af: een 
grote groep reizigers die om verschillende redenen (bijvoorbeeld de dagelijkse planning van de 
reizigers, maar ook beperkingen die een lange wachttijd of lange reistijd niet mogelijk maken) een 
hoge stiptheid vereisen. Ten tweede is er een redelijk grote groep reizigers (typisch 30-50%) die wèl 
bereid is om een langere reistijd te hebben of een minder strikt ophaaltijdstip accepteren indien er 
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een kostprijsvermindering tegenover staat. Het merendeel van de respondenten is bereid om tijdens 
de daluren te reizen voor een goedkopere kostprijs.  

Gebruikerstypologie 

Op basis van recente gezondheidsgegevens werd een inschatting gemaakt van de huidige markt aan 
potentiële gebruikers van aangepast vervoer. Deze inschatting was gebaseerd op alle mogelijke 
(combinaties van) typen van beperkingen (onder andere motorische beperkingen, cognitieve 
beperkingen, visuele beperkingen …), die aanleiding kunnen geven tot mogelijke 
participatieproblemen in de samenleving. Er werd hierbij rekening gehouden met de bredere 
omgeving van de persoon met beperking, onder andere zijn/haar sociale netwerk of de fysieke 
toegankelijkheid van de omgeving. Op basis van bevolkingsprojecties werd ook het toekomstige 
aantal potentiële gebruikers bepaald. 

Er werd gebruik gemaakt van beschikbare bevolkings- en gezondheidsgegevens. Daarenboven werd 
via een vragenlijst informatie verzameld over socio-demografische en verplaatsingsgegevens 
specifiek van personen met beperking (onder andere vervoerswijzekeuze, activiteitfrequentie, 
gebruik van hulpmiddelen …), die werd ingevuld door 344 ouderen en personen met beperkingen. 
Op basis van deze bronnen konden we het totaal aantal personen met een beperking inschatten 
voor de huidige markt en de toekomstige markt, met bijhorende kenmerken zoals type en ernst van 
beperking, gebruik van hulpmiddelen, nood aan begeleiding tijdens het verplaatsen, en 
inkomensklasse. Het verplaatsingspotentieel werd eveneens ingeschat, met bijhorende kenmerken 
zoals activiteitfrequentie, vervoerswijze- en bestemmingskeuze.  

Het resultaat van deze marktstudie was een overzicht van alle verplaatsingen die op een bepaalde 
week- of weekenddag worden afgelegd door personen met een beperking in Vlaanderen. 

Verplaatsingspotentieel 

Ook bij het bepalen van het aantal ritten, is het noodzakelijk om extra informatie te verzamelen die 
de toewijzing van de vervoersvraag kan beïnvloeden. Hierbij is volgende informatie benodigd: 
 Aantal en type van uitgevoerde activiteiten en ritten volgens tijdstip; 
 Vervoerswijzekeuze (modal split); 
 Bestemmingskeuze. 

De volgende bronnen werden hiervoor gehanteerd: de vragenlijst met betrekking tot de wensen en 
noden voor personen met een beperking, uitgevoerd in kader van deze studie; de rittenlijst van het 
proefproject Mol-Leopoldsburg; gegevens van ODAV (Overleg Diensten Aangepast Vervoer); en de 
vragenlijst met betrekking tot de vraag- en aanbodgegevens van vervoersaanbieders aangepast 
vervoer, eveneens uitgevoerd in kader van deze studie. 

Er zijn duidelijke verschillen in het activiteitengedrag: personen met een beperking maken 
beduidend minder zakelijke of werkverplaatsingen en verplaatsingen voor onderwijs, een kwart 
minder verplaatsingen om boodschappen te doen en voor recreatieve doeleinden, en iets minder 
verplaatsingen voor sociale activiteiten. Opvallend is ook dat personen met een beperking (volgens 
de vragenlijst) zelfs geen enkele verplaatsing uitvoeren om iets of iemand weg te brengen of te 
halen. Daartegenover staat dat personen met een beperking andere soorten activiteiten beduidend 
vaker uitvoeren, namelijk medische verplaatsingen en verplaatsingen in het kader van dagbesteding. 

Personen met een beperking blijken iets minder verplaatsingen af te leggen dan de modale Vlaming, 
namelijk gemiddeld 2,5 (in plaats van 3) verplaatsingen per persoon per dag. Hierbij maakt ongeveer 
75% van deze personen op een bepaalde dag minstens een verplaatsing voor een bepaald motief. 

Wat het tijdstip betreft , is de ochtendpiek minder uitgesproken qua aantal verplaatsingen. De 
meeste verplaatsingen vinden plaats tussen 15u en 16u, wat kan verklaard worden aangezien er op 
dit tijdstip veel verplaatsingen voor boodschappen, of met een sociaal of recreatief karakter worden 
uitgevoerd. Ook in de vroege avond, tussen 19u en 20u, vinden opvallend veel verplaatsingen plaats. 

Bijna een vijfde van alle verplaatsingen wordt afgelegd met gebruik van een persoonlijk hulpmiddel 
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(manuele rolstoel, elektrische rolstoel, elektrische scooter of scootmobiel). Het openbaar vervoer 
wordt gebruikt voor 11,24% van alle verplaatsingen, terwijl aangepast vervoer (namelijk taxi, 
vrijwilligersvervoer en DAV) in totaal een aandeel van 7,44% bedraagt. De verhouding tussen 
autoverplaatsingen als bestuurder en passagier is gelijk. In vergelijking met de modal split van de 
‘modale Vlaming’ blijkt dat de auto als bestuurder de helft minder gebruikt wordt bij personen met 
een beperking, terwijl het aandeel als passagier dan weer lichtjes hoger is. Verplaatsingen te voet of 
met de fiets worden beduidend minder afgelegd. Hier tegenover staat dat men frequent gebruik 
maakt van een hulmiddel om zich te verplaatsen. Ook het aandeel openbaar vervoer, alsook het 
gebruik van aangepast vervoer, is veel hoger. 

Aangezien deze studie handelt over een gebiedsdekkend toegankelijk vervoersysteem in 
Vlaanderen, wordt verondersteld dat personen met een beperking zich (wensen te) verplaatsen naar 
alle mogelijke bestemmingen, en hun bestemmingskeuze dus kan gelijkgesteld worden aan deze van 
een modale Vlaming. Bovendien zijn de meeste verplaatsingsmotieven (namelijk verplaatsingen in 
kader van boodschappen, werk, sociale of recreatieve doeleinden, e.a.) verspreid over geheel 
Vlaanderen.  

 

3.1.1 Doelgroep 

3.1.1.1 Begrippenkader van Wereldgezondheidsorganisatie 

Om de doelgroepen van potentiële gebruikers van aangepast vervoer  te bepalen, wordt gebruik 
gemaakt van het sinds 2001 internationaal gehanteerde begrippenkader van de 
Wereldgezondheidsorganisatie, namelijk de ‘International Classification of Functioning, Disability 
and Health’ (ICF; vertaald als de ‘Internationale Classificatie van het menselijk Functioneren’).  

 
 Figuur 5: Begrippenkader van Wereldgezondheidsorganisatie 

Deze classificatie kent drie niveaus, waarbij de aanwezigheid van mogelijke aandoeningen, 
ziekten of letsels op elk van deze niveaus een belangrijke rol kan spelen:  

 Het eerste niveau beschrijft het menselijk functioneren, in termen van lichamelijke functies en 
anatomische eigenschappen van het menselijk organisme (bijvoorbeeld spierfuncties). 

 Het tweede niveau wordt gedefinieerd als activiteiten (bijvoorbeeld rechtstaan, lopen). 

 Het derde niveau is participatie of deelname aan het maatschappelijke leven (bijvoorbeeld 
onderhouden van sociale relaties, gaan werken). 

In de ICF wordt nadruk gelegd op een combinatie van zowel persoonlijke als externe factoren die 
het het participeren in de samenleving kunnen beïnvloeden: 

Externe factoren: de fysieke en sociale omgeving waarin mensen leven (bijvoorbeeld 
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toegankelijkheid van het openbaar vervoer, hulp van het sociale netwerk). 

Persoonlijke factoren: de individuele achtergrond van het leven van het individu (bijvoorbeeld 
compenserende persoonlijke vaardigheden). 

Afgaande op de ICF richt deze studie zich op het derde niveau, namelijk het niveau van 
participatie in de samenleving. Om activiteiten te kunnen uitvoeren, is het immers noodzakelijk 
om zich te (kunnen) verplaatsen naar de bestemming(en) waar deze activiteiten plaatsvinden. 
Voor het bepalen van de doelgroepen wordt dus gekeken naar personen met 
participatieproblemen.  

In deze studie wordt de bredere omgeving van de persoon met beperking mee in rekening 
gebracht, bijvoorbeeld zijn/haar sociale netwerk, de fysieke toegankelijkheid van de omgeving, 
e.a. Dit staat in contrast met gebruikelijke omschrijvingen van personen met een beperking, 
waarbij voornamelijk het medische aspect van belang is. Zo wordt het verkrijgen van 
tegemoetkomingen voor personen met een beperking in Vlaanderen nog steeds bepaald door 
onder andere de mate van zelfredzaamheid, dat wordt vastgesteld op basis van een medisch 
onderzoek78. 

 

3.1.1.2 Verschillende typen van beperkingen 

In deze studie wordt rekening gehouden met alle mogelijke (combinaties van) typen van 
beperkingen, die aanleiding kunnen geven tot mogelijke participatieproblemen in de 
samenleving:  

 Motorische beperkingen 

 Cognitieve beperkingen 

 Mentale beperkingen 

 Visuele beperkingen 

 Auditieve beperkingen 

 Communicatieve beperkingen 

 Moeilijkheden om zich te verplaatsen omwille van een hoge leeftijd 

 Moeilijkheden om zich te verplaatsen omwille van psychische of fysieke aspecten (angststoornis, 
gebrek aan vertrouwen, plotseling bewustzijnsverlies, allergieën, duizeligheid, grote of kleine 
lichaamsgestalte ...)  

Zowel voor de kwantitatieve als de kwalitatieve inschatting van de potentiële gebruikers, zal met 
alle verschillende typen beperkingen rekening gehouden worden. 

 

3.1.2 Stated preference 

In het stated preference onderzoek wordt gepolst welke problemen personen met een beperking en 
ouderen ervaren om zich te verplaatsen, welke vervoerswijzen al dan niet gebruikt worden, en 
welke wensen en noden personen met een beperking en ouderen hebben op vlak van vervoer. 
Stated preference onderzoek houdt in dat respondenten een aantal, meestal hypothetische, 
diensten of maatregelen worden voorgelegd die ze moeten beoordelen (bijvoorbeeld een 
vermindering van de kostprijs van aangepast vervoer), met als doel het toekomstige gedrag van deze 
groepen personen te voorspellen. 

Voor dit onderzoek werd een online vragenlijst verspreid, die ingevuld werd door 344 respondenten 

78 FOD Sociale Zekerheid 
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uit geheel Vlaanderen en met verschillende soorten beperkingen. De verspreiding van de vragenlijst 
gebeurde via Enter vzw en werd grootschalig verspreid naar verschillende gebruikersgroepen, 
zelfhulpgroepen, dienstencentra, e.a., waarbij rekening gehouden werd met alle typen beperkingen. 
In deze vragenlijst kwamen volgende onderwerpen aan bod: 

 Socio-demografische gegevens 

 Beperkingen tijdens het verplaatsen 

 Gebruik van vervoerswijzen 

 Frequentie van het uitvoeren van activiteiten 

 Sociale netwerken 

 Wensen en verwachtingen op vlak van aangepast vervoer 

 

3.1.2.1 Socio-demografische gegevens 

De vragenlijst werd door de meeste respondenten online ingevuld. Indien het niet mogelijk was 
om de vragenlijst online in te vullen, konden personen ook via e-mail, post of telefonisch worden 
bevraagd, wat effectief gedaan werd bij een 10-tal personen. Personen konden de vragenlijst 
voor zichzelf (persoonlijk) invullen, of konden beroep doen op familieleden, vrienden, 
hulpverleners of vrijwilligers (proxy respondenten), als ze niet in staat waren om deze persoonlijk 
in te vullen. Uit de voorregistratie van de vragenlijst (i.e. kandidaten konden zich vooraf opgeven 
om deze vragenlijst in te vullen) bleek dat 36% van de respondenten deze vragenlijst voor een 
andere persoon (een familielid, een persoon die hij/zij begeleidde …) heeft ingevuld, en dat 64% 
de vragenlijst voor zich invulde. Op deze manier werd rekening gehouden met de informatie van 
personen die niet in staat waren om de vragenlijst zelf in te vullen (onder andere ouderen of 
personen met een beperkt inkomen). 

3.1.2.1.1 De meeste respondenten bevinden zich in de beroepsactieve leeftijdsklasse 

 
Figuur 6: Leeftijd en geslacht van respondenten 

Het totale aantal respondenten bedraagt 344, waarvan ongeveer 40% mannen en 60% vrouwen. 
Als we kijken naar de leeftijdscategorieën zien we dat, bij de respondenten jonger dan of gelijk 
aan 65 jaar, er steeds meer vrouwen dan mannen hebben deelgenomen. In de leeftijdscategorie 
van 66 tot 80 jaar is het aantal mannen echter groter dan het aantal vrouwen. Verreweg de 
meeste respondenten zijn tussen 31 en 65 jaar oud en bevinden zich dus in de beroepsactieve 
leeftijdsklasse. Het aandeel jongeren dat de vragenlijst heeft ingevuld, is beduidend lager dan het 
aandeel jongeren in de Vlaamse bevolking. 
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Indien we kijken naar de representativiteit van de vragenlijst, komt de verhouding van mannen 
en vrouwen goed overeen met de verhouding van personen met een beperking volgens geslacht 
in Vlaanderen (zie 3.1.3 Gebruikerstypologie), dat ongeveer 37% mannen en 63% vrouwen 
bedraagt. In deze vragenlijst is het aandeel personen tussen 31 en 65 jaar dat de vragenlijst 
ingevuld heeft (voornamelijk vrouwen), groter dan het aandeel personen met een beperking in 
Vlaanderen. Het aandeel jongeren onder 18 jaar dat de vragenlijst heeft ingevuld, is dan weer 
lager dan het aandeel jongeren met een beperking in Vlaamse bevolking. Hoewel de kans op het 
hebben van een beperking het grootste is in de oudste leeftijdsklassen (vanaf 65 jaar), is deze 
groep respondenten minder vertegenwoordigd. Er kan dus gesteld worden dat respondenten 
met een ernstige mate van beperking ondervertegenwoordigd waren in de resultaten van de 
vragenlijst. Ondanks deze vaststeling, blijken de problemen tijdens het verplaatsen van de 
respondenten (die een iets lichtere mate van beperking hebben dan gemiddeld) toch reeds erg 
groot, en zullen deze minstens even uitgesproken zijn bij personen met een nog ernstigere mate 
van beperking. 

3.1.2.1.2 Meer dan één derde van de respondenten woont alleen 

 
 Figuur 7: Huishoudgrootte van respondenten 

36% van de respondenten woont alleen en 29% woont samen met één andere persoon. 5% van 
de respondenten woont in een voorziening. In vergelijking met de Vlaamse bevolking zijn er in de 
steekproef iets meer alleenstaanden. Het hoge aandeel alleenstaanden en personen die alleen 
wonen is een belangrijke vaststelling, aangezien deze personen hierdoor minder kans hebben om 
beroep te doen op gezinsleden wanneer ze niet in staat zijn om zich zelfstandig te verplaatsen. 

Van de respondenten heeft 8% buitengewoon secundair onderwijs als hoogste opleidingsniveau. 
Verder heeft een relatief hoog aandeel respondenten, namelijk 43%, hoger onderwijs gevolgd.  

Slechts twee respondenten hebben aangegeven recht te hebben op inkomensgarantie voor 
ouderen. Daarentegen heeft 75% van de respondenten aangegeven ingeschreven te zijn bij het 
Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap (VAPH)79. 30% van de respondenten heeft 
een Omnio-statuut80, terwijl een even groot aandeel van de respondenten niet weet of hij/zij 
over dit statuut beschikt.  

79 Personen met een beperking kunnen ondersteuning krijgen van het VAPH indien ze aan een aantal voorwaarden 
voldoen: de mogelijkheden om aan het sociale leven deel te nemen zijn langdurig en in ernstige mate beperkt door een 
samenspel van verstandelijke, psychische, lichamelijke of zintuiglijke functiestoornissen, en andere persoonlijke en externe 
factoren; op het ogenblik van de eerste aanvraag moet men jonger zijn dan 65 jaar; en men moet in Vlaanden wonen of 
verblijven. 
80 Het Omnio-statuut is een beschermingsmaatregel die het recht op het voorkeurtarief voor geneeskundige verzorging 
uitbreidt naar de verzekerden uit gezinnen met een laag inkomen. 
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3.1.2.1.3 Een groot aandeel van de respondenten heeft een beperkt inkomen 

  
 Figuur 8: Inkomensklasse van respondenten 

Het inkomen van alleenstaanden is in 74% van de gevallen maximaal twee keer het leefloon81. 
Deze inkomensgrens is een belangrijk criterium om gebruik te mogen maken van de  diensten van 
de Minder Mobielen Centrales. Voor mensen die samenwonen zonder personen ten laste is het 
beeld anders: slechts 33% van de respondenten heeft een inkomen dat lager is dan, of gelijk is 
aan, twee keer het leefloon. Het inkomen van personen met gezinsleden ten laste is bij 71% van 
de respondenten lager dan of gelijk aan tweemaal het leefloon. Over het algemeen is bij 33% van 
alle respondenten het inkomen maximaal twee keer het leefloon. 

3.1.2.1.4 Bijna de helft van de respondenten woont in een landelijke omgeving 

  
Figuur 9: Woonplaats van respondenten 

42% van de respondenten woont in een landelijke tot zeer landelijke omgeving, hoewel de 
vervoersmogelijkheden in een dergelijke omgeving over het algemeen, en zeker wat betreft 
mensen met beperkingen in het bijzonder, minder gunstig zijn. In stedelijke omgevingen zijn er 
namelijk meer voorzieningen aanwezig in de directe omgeving, waardoor men zich over het 
algemeen zelfstandiger kan bewegen. Voor de groep personen die in een landelijke omgeving 

81 Het leefloon voor een alleenstaande persoon bedraagt € 801,34 per maand; voor een persoon die met een of meerdere 
personen samenwoont € 534,22; en voor een persoon die samenwoont met een persoon ten laste € 1.068,45. Deze 
bedragen gelden vanaf 1 december 2012. 
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woont, is er meer nood aan aangepast vervoer, omdat men veelal geen gebruik kan maken van 
reguliere vervoersdiensten of omdat deze niet voorhanden zijn. 

55% van de respondenten heeft een bushalte binnen 500 meter, en 89% binnen 1.000 meter. 
Indien het openbaar vervoer zou worden aangepast aan de noden van mensen met verschillende 
soorten beperkingen, zoals het toegankelijk maken van bushaltes en voertuigen, zou dat 
betekenen dat veel mensen die nu aangewezen zijn op speciale vervoersdiensten in de toekomst 
gebruik zouden kunnen maken van het reguliere openbaar vervoersysteem. Volgens het concept 
Basismobiliteit moet iedere inwoner van Vlaanderen van een bepaald basisaanbod openbaar 
vervoer gebruik kunnen maken, afhankelijk van de verstedelijkingsgraad. Criteria zijn opgelegd 
met betrekking tot frequentie en afstand van woningen tot de dichtstbijzijnde bushalte. In 
plattelandsgebieden is deze afstand maximaal 750 meter, terwijl deze afstand in stedelijke 
gebieden maximaal 500 meter bedraagt. Het afleggen van dergelijke afstanden is echter niet 
altijd mogelijk voor personen met een beperking, waardoor het aanbieden van een 
gebiedsdekkend en complementair toegankelijk vervoersysteem noodzakelijk blijft. 

 

3.1.2.2 Beperkingen tijdens het verplaatsen 

3.1.2.2.1 Veel respondenten zijn  beperkt voor het afleggen van korte afstanden of trappen 

 
 Figuur 10: Mate van beperking tijdens het verplaatsen bij respondenten 

De grootste groep respondenten heeft een motorische beperking, wat kan verklaard worden 
door het feit dat de vragenlijst voornamelijk handelde over fysieke toegankelijkheid. Veel 
respondenten worden ernstig beperkt bij het afleggen van kleine afstanden of bij trappen doen: 
ongeveer 20% van de respondenten is wel in staat om honderd meter te wandelen, maar echter 
niet om meer dan een kilometer te wandelen. Deze bevinding is interessant in het licht van de 
criteria van het Decreet Basismobiliteit, waarbij de maximale halteafstand 500 tot 750 meter 
bedraagt. Deze afstanden kunnen immers (nog steeds) te ver zijn voor een bepaalde groep 
mensen, zodat ze niet in staat zijn om de bus te gebruiken (zelfs als de voertuigen voldoende 
toegankelijk zouden zijn). 

3.1.2.2.2 Het merendeel respondenten is frequent tot voortdurend rolstoelgebonden 

Veel respondenten maken binnenshuis geen gebruik van hulpmiddelen, terwijl voor 
verplaatsingen buitenshuis de (manuele en elektrische) rolstoel en de elektrische scootmobiel de 
meest gebruikte hulpmiddelen zijn. Meer dan 73% van de respondenten geeft aan om voor 
langere verplaatsingen rolstoelgebonden te zijn, terwijl 50% van de respondenten zelfs 
voortdurend rolstoelgebonden is.  
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Veel respondenten geven aan dat ze belemmerd zijn om een activiteit te kunnen uitvoeren door 
beperkte vervoersmogelijkheden. Ongeveer 72% wordt hier maandelijks mee geconfronteerd, 
46% minimaal wekelijks mee geconfronteerd en 18% zelfs dagelijks.  

 

3.1.2.3 Gebruik van vervoerswijzen 

3.1.2.3.1 Respondenten maken opvallend minder gebruik van de auto als autobestuurder 

De auto wordt frequent gebruikt door de respondenten. Het aandeel autobestuurders is echter 
relatief laag, wat mede verklaard kan worden door het feit dat slechts 38% van de respondenten 
een rijbewijs heeft. Korte verplaatsingen worden meestal te voet afgelegd, al dan niet met 
gebruik van hulpmiddelen. Een aantal verplaatsingen wordt zelfstandig afgelegd met behulp van 
een elektrische rolstoel of scootmobiel. Daarnaast wordt voor ruim 11% van de verplaatsingen 
gebruik gemaakt van aangepast vervoer82 (bijvoorbeeld Diensten Aangepast Vervoer, Minder 
Mobielen Centrales of commerciële vervoersaanbieders met rolstoeltoegankelijke voertuigen). 

Voor een gedetailleerde weergave van de vervoerswijzekeuze van de respondenten van deze 
vragenlijst wordt verwezen naar 3.1.4.1 Hoeveel ritten worden uitgevoerd met aangepast 
vervoer? 

In de subgroep van respondenten die in aanmerking komen voor vervoer door Minder Mobielen 
Centrales (namelijk respondenten die voldoen aan criteria rond inkomen (maximaal 2x het 
leefloon) en die geen gebruik maken van een elektrische rolstoel), is de modale verdeling 
behoorlijk verschillend. Het aandeel mensen dat gebruik maakt van aangepast vervoer door 
vrijwilligers is nauwelijks hoger dan het aandeel mensen uit de gehele steekproef, maar wat 
vooral opvalt is het hogere percentage autobestuurders. Dit hangt waarschijnlijk samen met het 
feit dat de mensen die niet gebonden zijn aan een elektrische rolstoel over het algemeen vaker 
rijgeschikt zijn, en hierdoor dus ook meer verplaatsingen zelfstandig met de wagen kunnen 
afleggen. 

Een belangrijke bemerking is dat de respondenten van deze vragenlijst relatief vaak gebruik 
maken van Diensten Aangepast Vervoer (DAV). Mogelijke verklaringen hiervoor zijn dat de 
meeste respondenten een motorische beperking hebben (en dus rolstoeltoegankelijk vervoer 
gebruiken), of dat de vragenlijst op grote schaal verspreid werd onder verschillende DAV’s, wat 
een oververtegenwoordiging van DAV-gebruikers tot gevolg kan hebben. Bovendien zijn relatief 
veel respondenten woonachtig in de provincie Antwerpen, een provincie waar zich veel DAV-
centrales bevinden. 

3.1.2.3.2 De vervoerswijze is afhankelijk van het type activiteit 

Wanneer we kijken naar de vervoerswijzen per verplaatsingsmotief, valt op dat bepaalde 
categorieën verplaatsingen een hoger aandeel autobestuurder hebben. Het meest opvallende 
voorbeeld is de verplaatsingen van en naar het werk: werkende respondenten kunnen vaker 
gebruik maken van hun eigen wagen en zich zelfstandiger bewegen, en maken bovendien ook 
relatief veel gebruik van het openbaar vervoer. Andere typen verplaatsingen zijn moeilijker met 
het openbaar vervoer te maken. Zo zijn regelmatige verplaatsingen op weekdagen naar 
stadscentra relatief gemakkelijk met het openbaar vervoer, omwille van het feit dat het openbaar 
vervoersaanbod in de spitsuren en van en naar de steden relatief omvangrijk is, vergeleken met 
het aanbod in de buitengebieden in de daluren. Anderzijds zijn bussen en treinen in de spitsuren 
relatief druk, waardoor sommige mensen met beperkingen het hierdoor moeilijk(er) kunnen 
hebben om in de spitsuren het openbaar vervoer te gebruiken. 

82 Voor een gedetailleerde omschrijving van het vervoersaanbod in Vlaanderen, alsook de verschillende diensten van deur-
deurvervoer en gang-gangvervoer, wordt verwezen naar  3.2 Vervoersaanbod. 
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3.1.2.3.3 Fysieke problemen zorgen voor problemen hij het gebruik van het openbaar 
vervoer 

Mensen met een ernstigere beperkingsgraad hebben duidelijk meer problemen om het reguliere 
bus- en treinnetwerk te gebruiken. Een groot gedeelte van personen die voortdurend gebruik 
maken van een rolstoel, neemt zelfs helemaal nooit de bus of de trein. Het is opmerkelijk dat de 
voertuigen beoordeeld worden als zijnde het belangrijkste probleem bij het gebruik van de bus, 
ondanks het feit dat de meeste bussen tegenwoordig een lage vloer hebben en veelal voorzien 
zijn van een rolstoelplank 83. Toch blijken ook hier nog belangrijke punten voor verbetering 
mogelijk. Andere aangehaalde problemen zijn onder andere de afstand tot de bushalte, 
ontoegankelijkheid van de bushalte, of het feit dat sommige buschauffeurs niet goed kunnen 
omgaan met de specifieke noden van reizigers met een beperking. 

 

3.1.2.4 Problemen bij het uitvoeren van activiteiten 

3.1.2.4.1 De halteafstanden tot openbaar vervoer zijn vaak onmogelijk om af te leggen 

Het belangrijkste mobiliteitsprobleem dat door de respondenten wordt aangehaald, zijn de 
fysieke beperkingen van de respondenten zelf. Op de tweede plaats staat de bereikbaarheid, 
aangezien voor veel personen de afstand tot de openbaar vervoerhalte te groot is. Het decreet 
Basismobiliteit voorziet in maximale halteafstanden, maar echter niet alle personen met een 
beperking zijn in staat om deze afstanden af te leggen. Het derde voornaamste aangehaalde 
mobiliteitsprobleem is de nood aan persoonlijke begeleiding. Het huidige vervoersysteem is voor 
vele personen met een ernstige motorische beperking niet te gebruiken zonder persoonlijke 
begeleiding, maar deze begeleiders zijn echter niet altijd beschikbaar. Het vooraf moeten 
reserveren van het vervoer staat op de vierde plaats. Deze reden is vooral een organisatorische 
reden, eerder dan een probleem van fysieke ontoegankelijkheid. Het gebrek aan flexibiliteit 
wordt als een belangrijk mobiliteitsprobleem gezien. Dit laat ruimte voor verbetering toe door 
het reguliere en aangepast vervoer flexibeler te maken, bijvoorbeeld door het gevoelig verkorten 
van de minimale reserveringstermijn. Ook bij het gebruik van trein en bus is meer flexibiliteit 
gewenst, bijvoorbeeld bij het aanvragen van assistentie in de stations. 

3.1.2.4.2 De meeste respondenten willen graag meer verplaatsingen afleggen 

  
 Figuur 11: Latente behoefte aan verplaatsingen bij respondenten 

Veel respondenten geven aan meer verplaatsingen voor sociale activiteiten te willen maken 
wanneer dit mogelijk zou zijn, mogelijk als tijdverdrijf aangezien de respondenten gemiddeld 
relatief veel vrije tijd hebben, omdat de meeste respondenten niet (meer) werken. Opvallend is 

83 Standaardisatie van toegankelijke bushaltes De Lijn (2011) 
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verder het grote aandeel medische verplaatsingen (verplaatsingen naar het ziekenhuis, 
dokterspraktijk, of in kader van reeksbehandelingen).  

 

3.1.2.5 Sociale netwerken 

3.1.2.5.1 Het sociaal netwerk wenst te helpen, maar dit is niet altijd mogelijk 

 
 Figuur 12: Vervoer door sociale netwerk bij respondenten 

De meeste respondenten hebben familie, vrienden en buren in de nabije omgeving wonen. De 
relatie met deze sociale contacten is meestal goed tot zeer goed en er is bereidheid om te helpen 
met verplaatsingen.  

Het grootste probleem is echter dat deze personen niet altijd beschikbaar zijn en/of niet altijd de 
mogelijkheid hebben om een persoon met een (elektrisch) hulpmiddel te vervoeren, aangezien 
hiervoor vaak aangepaste voertuigen noodzakelijk zijn. Daarenboven willen de meeste 
respondenten liever hun verplaatsingen zelfstandig kunnen afleggen (in plaats van afhankelijk te 
zijn van anderen), waardoor het niet altijd gemakkelijk is om hulp te vragen bij het verplaatsen. 
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3.1.2.6 Wensen en verwachtingen op vlak van aangepast vervoer 

3.1.2.6.1 Een gemiddelde kostprijs van € 0,40 tot € 0,60 per km is het maximum dat 
respondenten willen betalen voor aangepast vervoer 

 
Figuur 13: Betalingsbereidheid voor aangepast vervoer door respondenten 

Met betrekking tot de betalingsbereidheid voor aangepast vervoer, geeft de helft van de 
respondenten aan dat ze niet-dringende verplaatsingen niet meer zouden uitvoeren vanaf een 
kostprijs van € 0,40 tot € 0,60 per kilometer. 

3.1.2.6.2 Bijna 60% van de respondenten wil maximaal 2 uur op voorhand hun verplaatsing 
reserveren 

 
Figuur 14: Acceptabele minimale reserveringstermijn van respondenten 

Bijna 60% van de respondenten wil maximaal 2 uur op voorhand vervoer kunnen reserveren, 
waarvan 24% zelfs helemaal niet wenst te reserveren, maar op eender welk moment (last-
minute) een rit wenst aan te vragen. Hierbij dient opgemerkt te worden dat het reguliere 
openbaar vervoer ook in tijd en ruimte begrensd is, namelijk met een vooraf vastgelegde 
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dienstregeling en halteplaatsen.  

3.1.2.6.3 Respondenten aanvaarden een gemiddelde tijdsmarge van 20 min voor 
verplaatsingen met een vast begintijdstip en 65 min voor verplaatsingen met een 
variabel begintijdstip 

 
Figuur 15: Acceptabele tijdsmarge bij activiteiten met een vast begintijdstip bij respondenten 

 
Figuur 16: Acceptabele tijdsmarge bij activiteiten met een variabel begintijdstip bij respondenten 

De gemiddelde tijdsmarge die de respondenten accepteren bij het inplannen van een activiteit 
met een vast begintijdstip (bijvoorbeeld een doktersafspraak of gaan werken) is een kleine 20 
minuten; terwijl de gemiddelde aanvaardbare tijdsmarge bij verplaatsingen met een variabel 
begintijdstip (bijvoorbeeld winkelen of recreatieve activiteiten) 1 uur en 5 minuten bedraagt.  
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3.1.2.6.4 Bijna de helft van de respondenten aanvaardt een omrijtijd van 20 minuten 

 
Figuur 17: Bereidheid tot langere reistijd door respondenten 

Een langere reistijd, door het combineren van ritten van verschillende personen tezamen, is door 
veel respondenten niet gewenst: de meerderheid geeft aan dat ze fysiek niet in staat zijn om (te) 
lang in een voertuig te zitten, en slechts 20% is bereid om meer dan 20 minuten te moeten 
omrijden. 

3.1.2.6.5 Het merendeel van de respondenten aanvaardt geen bredere tijdsmarge 

Aan de respondenten werd gevraagd of ze een verminderde service (onder andere een bredere 
tijdspanne waarbinnen ze worden opgehaald, reizen in de daluren, een langere reistijd door het 
combineren van verplaatsingen van verschillende personen …) zouden accepteren als er een 
lagere kostprijs tegenover zou staan. Ongeveer de helft van de respondenten (52%) is niet bereid 
om een tijdsmarge van één uur te aanvaarden voor activiteiten met een vast begintijdstip indien 
hier een kostenvermindering tegenover zou staan, en 65% is niet bereid om een tijdsmarge van 
twee uur te aanvaarden. De overige respondenten zijn wel bereid om binnen deze relatief brede 
tijdspanne van twee uur opgehaald te worden als hier een bepaalde kostprijsvermindering 
tegenover zou staan. Hetzelfde patroon doet zich voor bij verplaatsingen met een variabel 
begintijdstip: als er een kostprijsvermindering zou tegenover staan, geeft 58% van de 
respondenten  aan een tijdsmarge van twee uur niet te accepteren, en 68% geeft aan een 
tijdsmarge van vier uur niet te accepteren. Het merendeel van de respondenten wil exact op het 
gewenste tijdstip opgehaald worden.  

Ook een langere reistijd wordt niet eenduidig positief onthaald: 57% van de respondenten geeft 
aan dat een half uur omrijden onacceptabel is, en 67 % geeft aan dat een uur omrijden 
onacceptabel is, indien er de mogelijkheid is om een kostprijsverlaging te bekomen. De 
gemiddelde langere reistijd die respondenten zonder kostprijsverlaging bereid zijn te accepteren, 
is ruim 15 minuten. 
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3.1.2.6.6 Er is bereidheid tot verplaatsen tijdens de daluren 

 
Figuur 18: Bereidheid tot reizen in de daluren door respondenten 

De meerderheid van de respondenten is echter wel bereid om zich tijdens de daluren te 
verplaatsen, indien de kostprijs hierdoor goedkoper zou zijn. 

Er tekenen zich dus in het algemeen twee profielen reizigers af: een grote groep reizigers die om 
verschillende redenen (bijvoorbeeld de dagelijkse planning van de reizigers, maar ook 
beperkingen die een lange wachttijd of lange reistijd niet mogelijk maken) een hoge stiptheid 
vereisen. Ten tweede is er een redelijk grote groep reizigers (typisch 30-50%) die wèl bereid is om 
een langere reistijd te hebben of een minder strikt ophaaltijdstip accepteren indien er een 
kostprijsvermindering van €0,50, €1, €2, €3 of €5 tegenover staat.  

Voor de diensten die aangepast vervoer organiseren is het belangrijk om te beseffen dat een 
groot deel van de reizigers verwacht op het afgesproken tijdstip te worden opgehaald en ook zo 
direct mogelijk te worden vervoerd naar de gewenste bestemming. Reizigers verwachten op 
voorhand op de hoogte te zijn van het exacte ophaaltijdstip. Driekwart van de respondenten 
heeft aangegeven minimaal één dag op voorhand het exacte ophaaltijdstip te weten. Bijna twee 
op drie respondenten is echter wel bereid om in de daluren te reizen indien er een verminderd 
tarief tegenover staat. Tot slot verwachten verreweg de meeste respondenten een beperkte 
mate van assistentie door de chauffeur, namelijk begeleiding van deur tot deur (bijvoorbeeld 
hulp bij instappen). 

 

3.1.3 Gebruikerstypologie 

3.1.3.1 Wie zijn gebruikers van aangepast vervoer en hoeveel gebruikers? 

Om het aantal uit te voeren ritten volgens type vervoersaanbieder te kunnen bepalen, is het niet 
enkel noodzakelijk om een correcte inschatting te kunnen maken van het aantal personen met 
een beperking, maar dienen we ook informatie te verzamelen over relevante 
achtergrondinformatie die de toewijzing van de vervoersvraag beïnvloedt. Volgende informatie is 
daarom noodzakelijk: 

 Aantal personen met een beperking in Vlaanderen volgens gemeente, leeftijd en geslacht 

 Type van beperking 

 Ernst van beperking 

 Inkomensklasse 

Er werd gebruik gemaakt van verschillende bronnen, zoals het Vlaams Agentschap voor Personen 
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met een Handicap (VAPH), Centrale Registratie van Zorgvragen en FOD Sociale Zekerheid. Hierbij 
moet opgemerkt worden dat het moeilijk tot onmogelijk is om globale (exacte) cijfers over 
personen met een beperking te verzamelen: er is immers een verstrengeling van doelgroepen in 
de verschillende instanties (bijvoorbeeld personen die slechts bij 1 instantie zijn ingeschreven, 
dubbeltellingen), waardoor eigen inschattingen vaak noodzakelijk zijn. 

3.1.3.1.1 Aantal personen met een beperking in Vlaanderen volgens gemeente, leeftijd en 
geslacht 

Gedetailleerde informatie omtrent de woonplaats, leeftijdsklasse en geslacht van personen met 
een beperking werd bekomen op basis van het aantal gerechtigden op een tegemoetkoming aan 
personen met een handicap (namelijk zowel gerechtigden op inkomensvervangende 
tegemoetkoming aan personen met een handicap, gerechtigden op een 
integratietegemoetkoming aan personen met een handicap al dan niet verblijvend  in een 
instelling en gerechtigden op een tegemoetkoming voor hulp aan bejaarden) via FOD Sociale 
Zekerheid.  

 
Figuur 19: Verdeling van personen met een beperking in Vlaanderen volgens leeftijd 

 
Figuur 20: Verdeling van personen met een beperking in Vlaanderen volgens geslacht 

De verdeling van het aantal personen met een beperking volgens leeftijdsklasse toont dat de 
aanwezigheid van een beperking sterk toeneemt in de oudere leeftijdsklassen. Er blijken ook 
meer vrouwen met een beperking (wat deels kan verklaard worden door de hogere 
levensverwachting). 

Een belangrijk aandachtspunt hierbij is dat niet alle personen met een beperking in deze regeling 
zijn opgenomen (bijvoorbeeld personen die de tegemoetkoming niet hebben aangevraagd, 
personen die geen recht hebben op de tegemoetkoming …). Deze cijfers zijn echter de meest 
gedetailleerde bron omtrent de geografische en socio-demografische verspreiding van het aantal 
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personen met een beperking in Vlaanderen, wat onze keuze voor deze bron motiveert. Het totaal 
aantal personen met een beperking in Vlaanderen is volgens deze bron 169.510, wat 
overeenstemt met bijna 3% van alle Vlamingen.  

Dit percentage stemt overeen met bevindingen uit vroegere onderzoeken met betrekking tot het 
voorkomen van handicaps of beperkingen, veelal gebaseerd op zelfrapportering, waarin de één 
derde regel als vuistregel wordt gehanteerd om het aantal personen met een beperking te 
bepalen. Er wordt immers gesteld dat in moderne westerse samenlevingen ongeveer één derde 
(33%) van de gehele bevolking lijdt aan een gezondheidsstoornis of gebrek; dat van deze 
personen opnieuw ongeveer één derde (10-11%) een functiebeperking heeft; en dat nogmaals 
één derde daarvan (3-4%) ernstige beperkingen heeft, met als gevolg een nadelige positie van 
deze persoon in de samenleving welke de normale rolvervulling van de betrokkene (gezien 
leeftijd, geslacht en sociaal-culturele achtergrond) begrenst of verhindert.  In dit opzicht lijkt onze 
inschatting van aantal personen ook gerechtvaardigd. 

3.1.3.1.2 Type van beperking 

Verdelingen omtrent het type van beperking werden verkregen op provincieniveau via periodieke 
cijfergegevens van de Centrale Registratie van Zorgvragen (CRZ, voormalige Centrale 
Wachtlijsten), i.e. zesmaandelijkse werkgegevens voor het VAPH over alle huidige en toekomstige 
zorgvragen die in Vlaanderen worden genoteerd, bijvoorbeeld aanvragen tot opvang, 
begeleiding, ondersteuning, dagbesteding of wonen.  

Deze informatie omtrent type beperking is belangrijk aangezien het type beperking de toewijzing 
van de vervoersvraag sterk beïnvloedt: personen met een (ernstige) motorische beperking zullen 
eerder nood hebben aan een rolstoeltoegankelijk voertuig, terwijl het type voertuig bij personen 
met een mentale of auditieve beperking meestal minder van belang is. 

De verdeling van personen met een beperking volgens type toont aan dat de meest 
voorkomende typen beperking verstandelijk of motorisch zijn. Aangezien er ook een behoorlijk 
aantal personen zijn die een meervoudige beperking hebben (namelijk een combinatie van 
verschillende soorten), overstijgt het totale percentage in deze grafiek de som van 100%. 

 
Figuur 21: Verdeling van personen met een beperking in Vlaanderen volgens type beperking 

3.1.3.1.3 Ernst van beperking 

De ernst van de beperking werd weergegeven door de graad van zelfredzaamheid: deze schaal 
wordt vastgesteld door een arts van de FOD Sociale Zekerheid op basis van volgende factoren: 

 Verplaatsingsmogelijkheden 

 Mogelijkheid om voedsel te nuttigen of te bereiden 
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 Mogelijkheid om in te staan voor persoonlijke hygiëne en zich te kleden 

 Mogelijkheid om de eigen woning te onderhouden en huishoudelijk werk te verrichten 

 Mogelijkheid om te leven zonder toezicht, bewust zijn van gevaar en dit kunnen vermijden 

 Mogelijkheid tot communicatie en sociaal contact 

Elk van deze factoren wordt voor elke persoon vanuit zijn/haar specifieke beperking en situatie 
bekeken, en voor elke factor worden 0 tot 3 punten toegekend naargelang de graad van 
zelfredzaamheid afneemt. Deze punten resulteren vervolgens in 5 categorieën (die eveneens het 
bedrag van de uitgekeerde tegemoetkomingen bepalen): categorie 1 van 7-8 punten; categorie 2 
van 9-11 punten; categorie 3 van 12-14 punten; categorie 4 van 15-16 punten; en categorie 5 van 
17-18 punten.  

Cijfers omtrent de verdeling volgens verminderde zelfredzaamheid volgens gemeenteniveau in 
deze studie werden verkregen via FOD Sociale Zekerheid. Deze verdeling toont aan dat bijna een 
kwart van de personen minder dan 7 punten scoren op deze schaal (categorie 0 in de grafiek), dat 
ongeveer de helft van de personen zich in categorie 1 of 2 bevindt, en dat de hogere categorieën 
(i.e. een ernstigere vermindering van zelfredzaamheid) een afnemend aantal personen bevatten. 

Op basis van de zelfredzaamheidschaal werd de verdeling personen volgens hulpmiddel, en 
volgens nood aan begeleiding tijdens het verplaatsen, bepaald. Hierbij werd rekening gehouden 
met de voorwaarden voor het verkrijgen van een kaart Kosteloze Begeleider bij de NMBS, en het 
verkrijgen van een parkeerkaart  voor gehandicapten, die immers ook op basis van deze schaal 
bepaald worden. Het gebruik van een hulpmiddel is van belang voor de toewijzing aan een 
bepaald type vervoersaanbieder (bijvoorbeeld al dan niet nood aan rolstoeltoegankelijke 
voertuigen). 

 
Figuur 22: Verdeling van personen met een beperking in Vlaanderen volgens graad van zelfredzaamheid 

Deze inschattingen tonen aan dat personen in een lagere categorie (i.e. met een mildere ernst 
van beperking) minder kans hebben op het gebruik van een manuele of elektrische rolstoel, maar 
dat deze kans sterk toeneemt volgens toenemende vermindering van zelfredzaamheid. 
Gelijkaardig hieraan zullen personen in lagere categorieën minder nood hebben aan begeleiding 
tijdens het verplaatsen, maar zal deze nood bij personen met een sterk verminderde 
zelfredzaamheid groter zijn. Hierbij wordt opgemerkt dat de nood aan begeleiding ook kan 
afnemen indien de persoon gebruik maakt van een elektrisch hulpmiddel, aangezien deze 
persoon zich hierdoor (opnieuw) zelfstandiger kan verplaatsen. 
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Figuur 23: Verdeling van hulpmiddelen volgens graad van zelfredzaamheid 

 
Figuur 24: Kans op een begeleider tijdens het verplaatsen volgens graad van zelfredzaamheid 

3.1.3.1.4 Inkomensklasse 

De inkomensklasse is van belang aangezien het gebruik van Minder Mobielen Centrales (i.e. 
vervoer door vrijwilligers) beperkt is voor personen met een maximaal inkomen van 2 keer het 
leefloon. De gegevens van de vragenlijst met betrekking tot de wensen en noden voor personen 
met een beperking, eveneens uitgevoerd in kader van deze studie, werden hiervoor gebruikt.  

Er werd eveneens gebruik gemaakt van de welvaartsindex, i.e. de vergelijking van het gemiddelde 
fiscale inkomen per inwoner van een bepaalde regio met het gemiddelde inkomen per inwoner in 
België (gelijkgesteld aan 100). Indien de welvaartsindex van een regio onder de 100 ligt, dan 
betekent dit dat het gemiddelde inkomen per persoon in die regio lager is dan het nationaal 
gemiddelde inkomen. Op deze manier werden ook geografische verschillen met betrekking tot 
inkomensklassen mee opgenomen in deze studie. 
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Figuur 25: Verdeling van personen met een beperking in Vlaanderen volgens inkomensklasse 

De verdeling volgens inkomensklassen toont aan dat de meerderheid van personen met een 
beperking een inkomen heeft van maximaal 2 keer het leefloon. Een kleine 10% heeft een 
inkomen dat zelfs minder is dan het leefloon (wat bovendien nog sterk onder de armoedegrens in 
Vlaanderen ligt). 

 

3.1.3.2 Inschatten van toekomstige aantal personen met een beperking 

Voor de inschatting van het aantal personen met een beperking in 2020 en 2030 werd gebruik 
gemaakt van bevolkingsprognoses van het Federaal Planbureau, die rekening houden met onder 
andere vergrijzing, en een gewijzigde bevolkingsomvang en huishoudsamenstelling. De vraag of 
het aandeel personen met een beperking zal toenemen in de toekomst, levert tegenstrijdige 
antwoorden op: enerzijds zal een verbeterde gezondheidszorg leiden tot minder personen met 
een beperking; terwijl anderzijds een betere diagnosticatie dan weer kan leiden tot een toename 
van het aantal personen met een beperking. De thuiszorg zal eveneens toenemen, waardoor 
meer mensen nood zullen hebben aan (aangepast) vervoer. 

Er werd dan ook gekozen om het huidige aandeel van personen met een beperking volgens 
leeftijd, geslacht en gemeente (evenals de verdeling in type van beperking en ernst van 
beperking) door te trekken in de toekomstjaren 2020 en 2030. Hoewel deze percentages gelijk 
blijven in elk van de afzonderlijke categorieën (namelijk volgens leeftijd en geslacht), zal het 
globale aandeel personen met een beperking in Vlaanderen echter méér toenemen dan de 
toename in aantal personen in het algemeen in Vlaanderen. Voor 2020 en 2030 wordt uitgegaan 
van een toename van de totale populatie (met of zonder beperking) met 12% (op basis van de 
cijfers van het Federaal Planbureau 84). Dit leidt tot nieuwe, grotere populaties in de toekomst 
met voornamelijk meer personen in de hogere leeftijdscategorieën door de vergrijzing; waardoor 
de kans op het hebben van een beperking hoger is. Omdat het aandeel personen in hogere 
leeftijdscategorieën zal toenemen, zal het aantal mensen met een beperking in het model met 
meer dan 12% stijgen. Deze meer dan lineaire toename is dus voornamelijk te wijten aan 
demografische wijzigingen. Dit resulteert in het totale aantal personen met een beperking van 
196.877 in 2020, en 222.355 in 2030. 

 

3.1.3.3 Overzicht: huidige en toekomstige aantal personen met een beperking 

Onderstaande tabel geeft een overzicht van het ingeschatte totale aantal personen met een 
beperking in Vlaanderen, verdeeld volgens type hulpmiddel, in 2010, 2020 en 2030. 

84 Bevolkingsvooruitzichten 2010-2060, Federaal Planbureau en Algemene Directie Statistiek en Economische Informatie, 
reeks Vooruitzichten, Brussel, december 2011 
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Tabel 1: Aantal personen met een beperking in Vlaanderen volgens hulpmiddel 

Aantal personen met 
beperking in Vlaanderen 

Geen 
rolstoel 

Manuele 
rolstoel 

Elektrische 
rolstoel 

Totaal 

2010 141.207 21.127 7.176 169.510 

2020 164.320 24.398 8.159 196.877 

2030 185.589 27.644 9.122 222.355 

 

3.1.4 Verplaatsingspotentieel 

3.1.4.1 Hoeveel ritten worden uitgevoerd met aangepast vervoer? 

Ook bij het bepalen van het aantal ritten, is het noodzakelijk om extra informatie te verzamelen 
die de toewijzing van de vervoersvraag kan beïnvloeden. Hierbij is volgende informatie benodigd: 

 Aantal en type van uitgevoerde activiteiten en ritten volgens tijdstip 

 Vervoerswijzekeuze (modal split) 

 Bestemmingskeuze 

De volgende bronnen werden hiervoor gehanteerd: de vragenlijst met betrekking tot de wensen 
en noden voor personen met een beperking, uitgevoerd in kader van deze studie, de rittenlijst 
van het proefproject Mol-Leopoldsburg, gegevens van ODAV (Overleg Diensten Aangepast 
Vervoer) en de vragenlijst met betrekking tot de vraag- en aanbodgegevens van 
vervoersaanbieders aangepast vervoer, eveneens uitgevoerd in kader van deze studie. 

3.1.4.1.1 Aantal en type van uitgevoerde activiteiten en ritten volgens tijdstip 

In de vragenlijst met betrekking tot de wensen en noden bij personen met een beperking werd 
het aantal activiteiten bevraagd volgens type activiteit (ook verplaatsingsmotief genoemd). 
Aangezien verplaatsingen immers (meestal) uitgevoerd worden om een activiteit te kunnen 
uitvoeren in de samenleving, is het noodzakelijk om ook informatie te verzamelen over het 
activiteitengedrag. De verdeling volgens type activiteit wordt in de volgende grafiek vergeleken 
met deze van de ‘modale Vlaming’ zonder beperkingen, namelijk met het OVG 85: dit betreft het 
Onderzoek Verplaatsingsgedrag Vlaanderen, een grootschalig onderzoek waarbij 1.600 
Vlamingen (vanaf 6 jaar) een verplaatsingsdagboek van een toevallig gekozen dag invullen, met 
hierin gedetailleerde informatie over alle uitgevoerde activiteiten en verplaatsingen. 

85 Janssens, D., Cools, M., Miermans, W., Declercq, K., & Wets, G. (2011). Onderzoek Verplaatsingsgedrag Vlaanderen 4.2 
(2009-2010). Verkeerskundige interpretatie van de belangrijkste tabellen (Analyserapport). Universiteit Hasselt, Instituut 
voor Mobiliteit (IMOB) 
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Figuur 26: Activiteitfrequentie van personen met een beperking in Vlaanderen in vergelijking met OVG 

De grafiek toont dat er duidelijke verschillen zijn in het activiteitengedrag: personen met een 
beperking maken beduidend minder zakelijke of werkverplaatsingen en verplaatsingen voor 
onderwijs, een kwart minder verplaatsingen om boodschappen te doen en voor recreatieve 
doeleinden, en iets minder verplaatsingen voor sociale activiteiten. Opvallend is ook dat 
personen met een beperking (volgens de vragenlijst) zelfs geen enkele verplaatsing uitvoeren om 
iets of iemand weg te brengen of te halen. Daartegenover staat dat personen met een beperking 
andere soorten activiteiten beduidend vaker uitvoeren, namelijk medische verplaatsingen en 
verplaatsingen in het kader van dagbesteding. 

Een modale Vlaming maakt gemiddeld 3 verplaatsingen per persoon per dag, waarbij volgens het 
OVG bijna 80% van de Vlamingen dagelijks minstens 1 verplaatsing maakt op een bepaalde dag. 
Personen met een beperking blijken iets minder verplaatsingen af te leggen, namelijk gemiddeld 
2,5 verplaatsingen per persoon per dag. Hierbij maakt ongeveer 75% van deze personen op een 
bepaalde dag minstens een verplaatsing voor een bepaald motief. 

Om het tijdstip te bepalen waarop deze activiteiten, met bijhorende verplaatsingen, worden 
afgelegd, werd gebruik gemaakt van de volledige rittenlijst van 2011 van het proefproject Mol-
Leopoldsburg. In dit proefproject rond aangepast vervoer voor personen met een 
mobiliteitsbeperking, georganiseerd door De Lijn in de regio Mol-Leopoldsburg vanaf juni 2007,  
stond De Lijn in voor een deur-aan-deur vervoerservice tegen het tarief van De Lijn (in de meeste 
gevallen gewoon gratis, plus een opstapgeld van € 0,5). Omwille van dit aantrekkelijke aanbod 
werden heel wat verplaatsingen dus doorgeschoven naar dit proefproject, waardoor de 
informatie niet representatief is met betrekking tot het aantal en type van activiteiten en 
verplaatsingen. Informatie omtrent de timing en duurtijd van activiteiten werd echter niet 
beïnvloed door het goedkope tarief, en kon wel gebruikt worden. Sinds begin 2012 neemt De Lijn 
geen coördinerende rol meer op. 

Deze cijfers tonen dat de ochtendpiek minder uitgesproken is qua aantal verplaatsingen. De 
meeste verplaatsingen vinden plaats tussen 15u en 16u, wat kan verklaard worden aangezien er 
op dit tijdstip veel verplaatsingen voor boodschappen, of met een sociaal of recreatief karakter 
worden uitgevoerd. Ook in de vroege avond, tussen 19u en 20u, vinden opvallend veel 
verplaatsingen plaats. 
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Figuur 27: Verdeling van verplaatsingen volgens vertrektijdstip 

3.1.4.1.2 Vervoerswijzekeuze (modal split) 

Om een correcte inschatting van de vervoerswijzekeuze van personen met een beperking te 
kunnen maken, werden verschillende bronnen gehanteerd. In eerste instantie werd de vragenlijst 
met betrekking tot de wensen en noden bij personen met een beperking gebruikt. Hierbij 
gebeurde de inschatting van de modal split op basis van de frequentie van het gebruik van 
verschillende vervoerswijzen per verplaatsingsmotief, aangezien een exacte berekening niet 
mogelijk was omdat er geen verplaatsingsdagboek bevraagd was.  

Deze modal split werd vervolgens gecorrigeerd door middel van exacte cijfergegevens. In de 
vragenlijst met betrekking tot de vraag- en aanbodgegevens van vervoersaanbieders aangepast 
vervoer werd immers het effectief aantal uitgevoerde ritten per vervoersaanbieder bevraagd, 
zodat verdelingen over de types vervoersaanbieders van aangepast vervoer (Minder Mobielen 
Centrales, Diensten Aangepast Vervoer, en taxi’s/VVB) konden gemaakt worden. Deze cijfers 
werden vervolgens vergeleken door cijfers omtrent het aantal uitgevoerde ritten tussen 2002 en 
2011 door ODAV, het Overleg Diensten Aangepast Vervoer, een koepelorganisatie van 
verschillende DAV’s. Ten slotte werd ook de rittenlijst van het proefproject Mol-Leopoldsburg 
geraadpleegd: zoals reeds vermeld, kon hieruit geen representatieve informatie met betrekking 
tot de modal split gehaald worden, aangezien het proefproject wegens het aantrekkelijke tarief 
een verschuiving teweeg had gebracht. Er kan echter wel gesteld worden dat het aandeel van 
aangepast vervoer in de gemeentes van het proefproject als bovengrens kan beschouwd worden; 
aangezien er wegens het goedkope aanbod wellicht weinig latente vraag (i.e. gewenste ritten die 
niet uitgevoerd werden) optrad. 
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Figuur 28: Vervoerswijzekeuze van personen met een beperking in Vlaanderen 

Deze informatie levert onderstaande modal split op. De grafiek toont aan dat bijna een vijfde van 
alle verplaatsingen wordt afgelegd met gebruik van een persoonlijk hulpmiddel (manuele 
rolstoel, elektrische rolstoel, elektrische scooter of scootmobiel). Het openbaar vervoer wordt 
gebruikt voor 11,24% van alle verplaatsingen, terwijl aangepast vervoer (namelijk taxi, 
vrijwilligersvervoer en DAV) in totaal een aandeel van 7,44% bedraagt. De verhouding tussen 
autoverplaatsingen als bestuurder en passagier is gelijk. 

 
Figuur 29: Vervoerswijzekeuze van personen met een beperking in Vlaanderen in vergelijking met OVG 

In vergelijking met de modal split van de ‘modale Vlaming’, zoals onderzocht in het OVG, blijkt 
dat de auto als bestuurder de helft minder gebruikt wordt bij personen met een beperking, 
terwijl het aandeel als passagier dan weer lichtjes hoger is. Verplaatsingen te voet of met de fiets 
worden beduidend minder afgelegd. Hier tegenover staat dat men frequent gebruik maakt van 
een hulmiddel om zich te verplaatsen. Ook het aandeel openbaar vervoer, alsook het gebruik van 
aangepast vervoer, is veel hoger. 

3.1.4.1.3 Bestemmingskeuze 

Aangezien deze studie handelt over een gebiedsdekkend toegankelijk vervoersysteem in 
Vlaanderen, wordt verondersteld dat personen met een beperking zich (wensen te) verplaatsen 
naar alle mogelijke bestemmingen, en hun bestemmingskeuze dus kan gelijkgesteld worden aan 
deze van een modale Vlaming. Bovendien zijn de meeste verplaatsingsmotieven (namelijk 
verplaatsingen in kader van boodschappen, werk, sociale of recreatieve doeleinden, e.a.) 
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verspreid over geheel Vlaanderen.  

 

3.1.4.2 Overzicht: aantal uitgevoerde ritten van personen met een beperking 

Voor de inschatting van het huidige aantal uitgevoerde ritten van personen met een beperking, 
alsook in 2020 en 2030, wordt gebruik gemaakt van het ingeschatte aantal personen in het 
basisjaar (2010) en de toekomstjaren. Er wordt verondersteld dat het verplaatsingsgedrag niet zal 
wijzigen, dus m.a.w. dat het aantal en type verplaatsingen, alsook de modal split, gelijk blijft in de 
toekomst.  

Onderstaande tabel geeft een overzicht van het ingeschatte totale aantal verplaatsingen, 
verdeeld volgens type hulpmiddel, in 2010, 2020 en 2030. Hierbij wordt eveneens het aantal 
verplaatsingen, uitgevoerd met aangepast vervoer, weergegeven. Hierbij wordt het hulpmiddel 
niet gezien als een afzonderlijke vervoerswijze, maar maakt men gebruik van dit hulpmiddel 
tijdens het verplaatsen met aangepast vervoer (MMC, DAV of taxi’s/VVB). 

In deze tabel 2 wordt dus het totale aantal verplaatsingen van alle personen met een beperking 
in Vlaanderen voor een bepaalde weekdag getoond. Ervan uitgaande deze personen ongeveer 
2,5 verplaatsingen per dag maken, en dat 25% van de personen nooit een verplaatsing maakt (zie 
3.1.4.1.1 Aantal en type van uitgevoerde activiteiten en ritten volgens tijdstip). In totaal komen 
we dan uit op 408.598 verplaatsingen per dag in 2010, verspreid over ALLE vervoerswijzen. Ervan 
uitgaande dat het aandeel aangepast vervoer 7,44% bedraagt (zie 3.1.4.1.2 Vervoerswijzekeuze 
(modal split) , komt dit neer op 30.350 verplaatsingen per dag met aangepast vervoer. 

 

Tabel 2: Aantal verplaatsingen van personen met een beperking in Vlaanderen 

Aantal verplaatsingen van 
personen met beperking in 
Vlaanderen 

Geen rolstoel Manuele 
rolstoel 

Elektrische 
rolstoel 

Totaal 

2010 Alle vervoerswijzen 340.324 50.602 17.672 408.598 

Aangepast vervoer 25.232 3.784 1.334 30.350 

2020 Alle vervoerswijzen 396.428 58.730 19.322 474.480 

Aangepast vervoer 29.628 4.274 1.396 35.298 

2030 Alle vervoerswijzen 447.574 66.416 21.954 535.944 

Aangepast vervoer 33.126 5.038 1.670 39.834 

 

3.2 Vervoersaanbod 

Samengevat 

Personen met een mobiliteitsbeperking maken gebruik van een eigen aangepaste wagen, een 
hulpmiddel (aangepaste fiets, scootmobiel …) of hun sociaal netwerk om zich te verplaatsen.  
Daarnaast kunnen ze beroep doen op het aanbod aan toegankelijk en aangepast vervoer. 

In Vlaanderen kan dit toegankelijk vervoersaanbod in enkele grote categorieën opgedeeld worden. 
Eerst is er het openbaar vervoer. Ondanks de inspanningen van De Lijn en de NMBS is er echter nog 
een hele weg af te leggen betreffende de dienstverlening voor personen met een 
mobiliteitsbeperking.  

Daarom is er ook nood aan een aangepast vervoersysteem dat van deur tot deur, of zelfs van gang 
tot gang, functioneert. Er bestaan verschillende initiatieven, elk met eigen kenmerken en 
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voorwaarden, al dan niet commercieel ingesteld.  

Het commercieel aanbod bestaat uit aangepaste taxi’s en aangepaste voertuigen die verhuurd 
worden met bestuurder. Er zijn ook enkele commerciële diensten die zich specifiek toeleggen op het 
niet-dringend zittend ziekenvervoer.  

Binnen de niet-commerciële aanbieders van aangepast vervoer bevinden zich de diensten aangepast 
vervoer, het vervoer door vrijwilligers en het niet-dringend zittend ziekenvervoer dat niet-
commercieel is ingesteld. Er zijn echter verschillende initiatieven die niet onmiddellijk onder één van 
deze subcategorieën geplaatst kunnen worden. 

Het huidige aanbod van deur-deur-  en gang-gangvervoer voor personen met een 
mobiliteitsbeperking is dus enorm versnipperd en niet gebiedsdekkend.  

 

3.2.1 Schematische voorstelling toegankelijk en aangepast vervoer in Vlaanderen 

 
Figuur 30: Schematische voorstelling toegankelijk en aangepast vervoer in Vlaanderen 

 

3.2.2 Openbaar vervoer 

In Vlaanderen is er een ruime beschikbaarheid aan openbaar vervoer. Ondanks de gunstige evolutie 
kampen zowel NMBS als De Lijn met grote toegankelijkheidsproblemen. Er is nood aan een meer 
planmatige aanpak, meer toegankelijke stations en haltes, toegankelijke aanpalende publieke 
domeinen en toegankelijk rollend materieel. De complementariteit van het aangepast halte-
haltevervoer met het deur-deurvervoer moet bovendien nog sterk verbeterd worden. 

 

3.2.2.1 De Lijn 

Het aanbod van De Lijn bestaat uit bus, tram en premetro met vaste halteplaatsen en 
dienstregeling. In de dunner bevolkte gebieden werkt De Lijn met belbussen, die enkel 
vraagafhankelijk rijden met de belbuscentrale als schakel tussen de vervoerdienst en de persoon 
die zich wenst te verplaatsen. De Lijn zet al langer in op toegankelijkheid en ook de 
beheersovereenkomst van 2011-2015 legt groeipaden op om de dienstverlening verder 
toegankelijk te maken.86 Onderstaande tabel geeft een overzicht van de groeipaden en van de 
stand van zaken op 31 december 2011. De cijfers van 2012 zijn momenteel nog niet gekend. 

86 Beheersovereenkomst Vlaamse Vervoersmaatschappij De Lijn 01/01/2011 - 31/12/2015, pg. 16-17, geraadpleegd op   
www.delijn.be/images/beheersovereenkomst_tcm7-1334.pdf   

•De Lijn 
•NMBS 

Toegankelijk openbaar 
vervoer 

•Taximaatschappijen 
•Diensten voor verhuur van voertuigen met 
bestuurder 

•Niet-dringend zittend ziekenvervoer 

Commercieel 
aangepast vervoer 

•Diensten voor vervoer door vrijwilligers 
•Diverse diensten voor aangepast vervoer 
•Niet-dringend zittend ziekenvervoer 
•Andere initiatieven 

Niet-commercieel 
aangepast vervoer 
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Tabel 3: Groeipaden toegankelijkheid De Lijn 
Indicatoren 
 

Stand van zaken 
31/12/2011 

Streefwaarden 

Toegankelijke trams t.o.v.  
totaliteit trampark 

32% Groeipad van +5% per jaar 

Toegankelijke bussen t.o.v. 
totaliteit buspark 

68% Groeipad van +3,5% per jaar 

% groei toegankelijke haltes 2,5%* Groeipad af te spreken met 
wegbeheerders 

% trams met auditieve en visuele 
halteaankondiging 

45% Groeipad van +2,5% per jaar 

% bussen met auditieve en visuele 
halteaankondiging 

26% uitgerust – 0% in 
dienst 

Groeipad van +7% per jaar 

(*Dit cijfer is een schatting, zie voor meer informatie 3.2.2.1.2 Toegankelijke haltes) 

3.2.2.1.1 Rollend materieel 

Toegankelijke bus en tram 

Een deel van het voertuigenpark van De Lijn bestaat uit toegankelijke bussen en trams.87 
Bovendien zijn nieuw aangekochte voertuigen steeds toegankelijk. Ze voldoen aan de volgende 
voorwaarden: 

 Ze beschikken over een lage vloer 

 Ze zijn uitgerust met een oprijdplaat 

 Er is een rolstoelplatform aanwezig om één rolstoelgebruiker veilig en comfortabel te vervoeren 

De beheersovereenkomst van De Lijn legt voor de voertuigen volgende groeipaden op: 

 Toegankelijke trams ten opzichte van het totale trampark: groeipad van 5% per jaar 

 Toegankelijke bussen ten opzichte van het totale buspark: groeipad van 3,5% per jaar 

Deze voertuigen kunnen echter enkel gebruikt worden indien ook de op- en afstaphalte 
toegankelijk zijn en de rolstoelgebruiker de voorziene plaats op het voertuig gereserveerd heeft. 
Om als rolstoelgebruiker een verplaatsing uit te voeren met een gewone bus of tram moet men 
één à twee dagen op voorhand contact opnemen met de belbuscentrale, waarbij de 
belbusmedewerker nagaat of de rit mogelijk is. Indien de rolstoelgebruiker ruim op voorhand de 
belbuscentrale contacteert, kan De Lijn een ander voertuig inzetten als blijkt dat het voertuig van 
de gevraagde rit niet toegankelijk is. 

In nieuwe bussen en trams worden de treden, handvatten, stangen en randen met felle kleuren 
gemarkeerd zodat deze goed zichtbaar zijn, ook voor slechtzienden. 

Er zijn voorbehouden zitplaatsen voor personen die minder goed te been zijn. Ze worden 
aangeduid met pictogrammen en bevinden zich dichtbij de chauffeur en de rolstoeltoegankelijke 
deur.   

Belbus 

De dienstverlening van de belbus gebeurt op aanvraag.88 De belbus volgt geen vaste route of 
dienstregeling. Het op- en afstappen van de belbus kan enkel aan haltes van De Lijn die op 
voorhand werden aangevraagd via de belbuscentrale. Momenteel zijn er in Vlaanderen meer dan 
120 belbusgebieden. De gebruiker moet minstens twee uur op voorhand reserveren. In de 
provincie Limburg kan de reservatie tot één uur voor het tijdstip van de rit. Rolstoelgebruikers 

87 www.delijn.be/over/aanbod/toegankelijkheid/index.htm?ComponentId=402&SourcePageId=348   
88 www.delijn.be/over/aanbod/belbus.htm?ComponentId=217&SourcePageId=348   
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moeten echter minstens één dag op voorhand reserveren. Zij kunnen bovendien slechts vervoerd 
worden indien de voorziene plaats voor rolstoelgebruikers nog beschikbaar is en de rolstoel aan 
een aantal afmetingvoorwaarden voldoet.  

De reservatie dient in principe telefonisch te gebeuren, maar doven, slechthorenden en mensen 
met afasie kunnen reserveren via fax of e-mail.  

De dienstverlening door de belbus is altijd toegankelijk, aangezien alle belbussen uitgerust zijn 
met een liftsysteem of oprijdplaat en een verankeringsysteem om één rolstoelgebruiker veilig te 
vervoeren. 

3.2.2.1.2 Toegankelijke haltes 

De Lijn maakt gebruik van zo’n 40.000 haltes in Vlaanderen. Het is de wegbeheerder die 
verantwoordelijk is voor deze haltes. Dat is naargelang de situatie de gemeente, de provincie of 
het Vlaams Gewest.  

In het verleden werkte elke entiteit van De Lijn met een eigen invulling van criteria van 
toegankelijkheid. Ook de wijze van registratie van toegankelijke haltes was niet uniform. Hierdoor 
is er nog geen duidelijk zicht op het huidig aantal toegankelijke haltes. Dit wordt geschat op 2,5%. 
Er is een inhaalbeweging nodig om de situatie te verbeteren. Daarom is De Lijn begonnen met 
een gestructureerde aanpak voor de inventarisatie van toegankelijke haltes. Het plan van aanpak 
is uitgetekend, net zoals een indeling van soorten toegankelijke haltes. Dit wordt nu op korte 
termijn uitgerold, startend met een testfase in Oost- en West-Vlaanderen. In 2014 zou de 
inventarisatie afgerond moeten zijn. Hieronder een overzicht van de criteria van toegankelijke 
haltes: 

 Integraal toegankelijke halte: 

- Het perron is verhoogd aangelegd 

- De doorgang op het perron is voldoende breed en obstakelvrij 

- Het oppervlak van het perron is voldoende effen, aaneengesloten, slipvrij 

- Het perron is drempelloos bereikbaar 

- Het perron is voorzien van een kunstmatige geleidelijn en opstapvlak in rubbertegels 

 Halte toegankelijk voor personen met motorische beperking: 

- Het perron is verhoogd aangelegd op een hoogte van 15 – 18 cm voor een bushalte en 
26 – 30 cm voor een tramhalte 

- De doorgang op het perron is voldoende breed en obstakelvrij 

- Het oppervlak van het perron is voldoende effen, aaneengesloten en slipvrij 

- Het perron is drempelloos bereikbaar 

 Halte toegankelijk voor personen met visuele beperking:  

- Het perron is voorzien van een kunstmatige geleidelijn en opstapvlak in rubbertegels 

 Halte toegankelijk mits assistentie van begeleider:  

- Het perron is verhoogd aangelegd op een hoogte van minimaal 10 cm voor een bushalte 
en minimaal 21 cm voor een tramhalte 

- De doorgang op het perron is voldoende breed en obstakelvrij 

- Het oppervlak van het perron is voldoende effen, aaneengesloten en slipvrij 
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- Het perron is drempelloos bereikbaar 

Het concrete groeipad voor toegankelijke haltes wordt in samenspraak met de wegbeheerders 
besloten.89 Men koos ervoor eerst de haltes toegankelijk te maken die veel gebruikt worden door 
personen met een beperking.  

Rolstoelgebruikers die ingeschreven zijn bij het Vlaams Agentschap voor Personen met een 
Handicap (VAPH) en in een belbusgebied wonen kunnen bij De Lijn een halte voor de deur 
aanvragen.  

3.2.2.1.3 Toegankelijke informatie 

De Lijn besteedt ook aandacht aan toegankelijke informatie. De Kusttram en de Hermelijntrams 
in Gent en Antwerpen zijn uitgerust met zowel een auditieve als visuele halteaankondiging. Dat 
betekent dat de volgende halte wordt omgeroepen in het voertuig en dat de haltebenaming ook 
verschijnt op een verlicht scherm zodat reizigers de volgende halte kunnen aflezen. De Lijn zal dit 
systeem de komende jaren verder uitbreiden, met een jaarlijks groeipad van 2,5% voor de trams 
en 7% voor de bussen. Daarnaast zijn ongeveer 700 informatieborden op verschillende haltes 
geplaatst waarop getoond wordt wanneer de bus of tram in aantocht is. De website van De Lijn 
behaalde eind 2010 het AnySurferlabel, en is dus toegankelijk voor iedereen. 

3.2.2.1.4 Andere doelgroepspecifieke initiatieven 

De Lijn is campagnepartner van BlueAssist.90 Dit is een hulpmiddel voor mensen die het moeilijk 
hebben om alle communicatie te begrijpen of moeilijk hun vraag kunnen stellen, bijvoorbeeld 
personen met een verstandelijke beperking of geheugenproblemen. Het gebruik van iconen met 
voorgeprogrammeerde boodschappen (via kaarten of smartphone) zorgt ervoor dat zij de 
dienstverleners of medereizigers gemakkelijk vragen kunnen stellen. Zo verhoogt hun 
zelfstandigheid en dus ook hun mobiliteit. Proefprojecten met het gebruik van BlueAssist werden 
positief geëvalueerd door de gebruikers, de buschauffeurs en medereizigers. Na enkele 
proefprojecten wordt dit initiatief nu uitgebreid naar heel Vlaanderen. 

3.2.2.1.5 Kortingen en tegemoetkomingen 

Reizigers met beperkte mobiliteit kunnen bij De Lijn gebruik maken van enkele kortingen en 
tegemoetkomingen. 91 

Kaart ‘kosteloze begeleider’ 

Een kaart voor kosteloze begeleider is een abonnement dat een persoon met een beperking 
gratis kan aanvragen voor een persoon die hem of haar begeleidt op de bus of tram. De kaart 
voor begeleider wordt uitgereikt door de NMBS.  

Nationale verminderingskaart 

Personen met een visuele handicap mogen op vertoon van de 'Nationale verminderingskaart op 
het openbaar vervoer' gratis reizen op het hele net van De Lijn.  Zij mogen ook gratis een 
geleidehond meenemen. De nationale verminderingskaart moet  aangevraagd worden bij de 
Federale Overheidsdienst Sociale Zekerheid. 

Gratis abonnement voor personen met een beperking 

Personen met een beperking die ingeschreven zijn bij het VAPH, een tegemoetkoming ontvangen 
van de Federale Overheidsdienst Sociale Zekerheid of door de VDAB gerechtigd zijn op bijzondere 
tewerkstellingsondersteunende maatregelen, krijgen een gratis Buzzy Pazz of Omnipas (indien 

89 Beheersovereenkomst Vlaamse Vervoersmaatschappij De Lijn 01/01/2011 -31/12/2015, pg. 16-17, geraadpleegd op 
www.delijn.be/images/beheersovereenkomst_tcm7-1334.pdf  
90 www.blueassist.eu/nl/wp-content/uploads/2013/05/folder_BlueAssist_2013-De-Lijn-Copy.pdf  
91 www.delijn.be/vervoerbewijzen/types/abonnement/gratis/gratis.htm#9   
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gedomicilieerd in het Vlaams Gewest). 

Gratis abonnement voor 65-plussers 

65-plussers gedomicilieerd in het Vlaams Gewest hebben recht op een gratis jaarabonnement, 
Omnipas 65+. Ouderen gedomicilieerd in Brussel, Wallonië of het buitenland kunnen een 
Omnipas tegen een voordelig tarief krijgen.  

WIGW + Omnio netabonnement  

Volgende personen hebben recht op een Buzzy Pazz of Omnipas tegen gereduceerd tarief: 

 Houders van een attest van verhoogde tegemoetkoming geneeskundige zorg (Omniostatuut) 

 Houders van een geldige kaart voor verhoogde tegemoetkoming van de NMBS 

 Houders van een geldige WIGW-kaart (weduwen, invaliden, gepensioneerden en wezen) 

Deze personen kunnen ook gebruik maken van een Lijnkaart tegen voordelig tarief, indien ze 
slechts sporadisch met De Lijn reizen en dus geen behoefte hebben aan een abonnement. Met 
deze Lijnkaart % rijdt men goedkoper dan met een gewoon biljet. 

 

3.2.2.2 NMBS 

De Nationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen organiseert het personenvervoer per trein 
en beschikt over 215 stations en 333 halteplaatsen over heel België. De NMBS wil dat personen 
met een beperkte mobiliteit in de toekomst de trein kunnen nemen zonder dat ze hiervoor nood 
hebben aan bijstand.92 Dit mogelijk maken, vereist een toegankelijk rollend materieel en 
toegankelijke stations en perrons.  

Voorlopig bestaat de NMBS-groep nog uit een drieledige structuur, waarbij de NMBS-Holding 
verantwoordelijk is voor de toegankelijkheid van de stationsgebouwen, de parkings, de interne 
verkeerspaden en de omgeving van de stations. Infrabel verzorgt de toegankelijkheid van de 
perrons (standaardhoogte, liften, hellingen ...). De NMBS staat in voor assistentie in het station, 
hulp bij het in- en het uitstappen van de treinen en aangepast treinmaterieel.  

3.2.2.2.1 Toegankelijke stationsgebouwen  

De NMBS-Holding verbindt zich in het beheerscontract 2008 – 2012 tot een planmatige 
aanpassing van de stationsgebouwen.93  In 2018 moeten er 100 extra stationsgebouwen 
toegankelijk zijn. Tegen 2028 zou dit voor alle Belgische stationsgebouwen zo moeten zijn.  

De NMBS-Holding hanteert volgende toegankelijkheidscriteria. Een stationsgebouw is volledig 
toegankelijk als het aan de volgende 5 voorwaarden voldoet: 

 Minstens één toegang tot de lokettenhal is vrij van obstakels (geen drempels, plaatsing van 
automatische deur, aanwezigheid van liften…) bereikbaar vanaf de openbare weg 

 De toegang vanaf de stationshal tot de perrons is obstakelvrij  

 Er zijn geleidelijnen (tactiele tegels) aanwezig 

 Indien er sanitair is, is er ook voorzien in aangepast sanitair 

 Er zijn voldoende voorbehouden parkeerplaatsen.   

Volgens cijfers uit 2011 voldoen respectievelijk 41, 39, 110, 17 en 177 stations aan de 
bovenstaande criteria op een totaal van 215 stationsgebouwen.94 13 stations voldeden aan alle 

92 www.rail-duurzaamheid.be/Kwaliteit/Toegankelijkheid  
93 www.belgianrail.be/~/media/6d06e1436ec24376a45c84efe89fe790.pdf   
94 http://www.scotty.be/nl/sites/het-station/het-station-en-/minder-mobiel  
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voorwaarden en zijn dus volledig toegankelijk.95  

3.2.2.2.2 Toegankelijke perrons 

Infrabel heeft zich geëngageerd om tegen 2018 de perrons van 160 bijkomende stations en 
stopplaatsen op te hogen, volledig te bevloeren en te voorzien van blindegeleidetegels.96 Tegen 
eind 2028 draagt Infrabel bij aan de integrale toegankelijkheid van 100 stations. Een integraal 
toegankelijk station is een station waarvan zowel het stationsgebouw als de perrons toegankelijk 
zijn, en waar assistentie beschikbaar is. Deze 100 stations zijn geselecteerd op basis van 
parameters zoals geografische spreiding, belang van het station, aanwezigheid van personeel, 
bestaande infrastructuur en de nabijheid van voorzieningen voor personen met beperkte 
mobiliteit.  

3.2.2.2.3 Assistentie voor personen met een mobiliteitsbeperking 

De NMBS organiseert het personenvervoer per trein over heel België. Voor personen met een 
mobiliteitsbeperking zonder rolstoel of met een plooibare rolstoel is aangepaste dienstverlening 
beschikbaar in 198 stations.97 Voor rolstoelgebruikers met een elektrische of manueel niet-
plooibare rolstoel wordt in 131 stations bijstand op maat geboden. Daarvan bieden 114 stations 
dienstverlening aan mensen met een niet-plooibare of elektrische rolstoel. 17 andere stations 
werken samen met taxiondernemingen voor het transport van personen met een rolstoel van 
een station zonder assistentie naar een station met assistentie. Voor Vlaanderen komt dit neer 
op 106 (van de 162 Vlaamse stations) stations met dienstverlening, waarvan 64 voor 
rolstoelgebruikers met een elektrische of manueel niet-plooibare rolstoel. De assistentie moet 
wel minstens 24 uur op voorhand gereserveerd worden.  

Personen met een mobiliteitsbeperking die assistentie gevraagd hebben, dienen zich een 
kwartier voor het vertrek van de trein te melden aan een assistentiezuil of een ander afgesproken 
ontmoetingspunt in het NMBS-station. De assistentiezuilen beschikken over twee drukknoppen, 
waarvan één op hoogte van de rolstoelgebruiker. Er is ook een aanduiding in brailleschrift voor 
de blinde en slechtziende reizigers. Door gebruik te maken van de drukknop komen ze in contact 
met het NMBS-personeelslid dat hen komt ophalen en verder begeleidt naar de trein. Tegen 
midden 2013 zouden er in 123 stations infozuilen operationeel moeten zijn. 

3.2.2.2.4 Toegankelijk rollend materieel 

De NMBS werkt aan de toename van het aantal toegankelijke voertuigen. Eind 2011 was 22,5% 
van de voertuigen uitgerust met één of meerdere rolstoelplaatsen. De voorbije jaren zijn ook 76 
dubbeldekstreinen aangekocht die over een verlaagde toegangsdeur beschikken en extra ruimte 
bieden. Het opstappen op deze treinen is heel wat eenvoudiger, niet enkel voor personen met 
beperkte mobiliteit, maar ook voor reizigers met een kinderwagen, een reiskoffer …  

3.2.2.2.5 Toegankelijke informatie 

De NMBS zet ook in op toegankelijkheid van informatie en communicatie door 330 stations te 
voorzien van inductielussen. Deze ringleidingen worden aan de loketten geïnstalleerd om de 
communicatie tussen de bediende en slechthorenden te verbeteren. Een ringleiding filtert 
storende omgevingsgeluiden weg voor personen met een hoorapparaat.98 Het geluid dat door de 
luidsprekers en de versterker gaat, wordt via een lus in een elektromagnetisch veld omgezet.  
Wanneer het hoorapparaat op de juiste stand (T-stand) staat, dan zet het apparaat dit 
elektromagnetische veld opnieuw om in geluid. Zo hoort de gebruiker enkel het relevante geluid 

95 De 13 toegankelijke stationsgebouwen zijn deze van Antwerpen-Centraal, Brussel-Centraal, Brussel-Nationale 
Luchthaven, Gembloux, Gent-Dampoort, Knokke, Luik-Guillemins, Mol, Namen, Sint-Niklaas, Verviers-Centraal, Vilvoorde 
en Wetteren. 
96 Infrabel, Visie met betrekking tot het verbeteren van de toegankelijkheid van de perrons, s.d. 
97 www.meermobiel.be/nl/wat-bestaat-er/openbaar-vervoer/nmbs   
98 www.intro-events.be/nl/aanbod/ringleiding   
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en niet langer de storende omgevingsgeluiden. 

Ook kregen de loketbedienden in 2011 een basisopleiding Vlaamse Gebarentaal.  

3.2.2.2.6 Kortingen en tegemoetkomingen 

Naast het verbeteren van de toegankelijkheid van haar dienstverlening verleent de NMBS ook 
kortingen en tegemoetkomingen aan treinreizigers met een beperkte mobiliteit.  

Kaart ‘gratis begeleider’  

Elke persoon met verminderde mobiliteit die niet alleen kan reizen, heeft recht op een begeleider 
of assistentiehond die gratis meereist.  

Nationale verminderingskaart 

Blinden en slechtzienden die een nationale verminderingskaart bezitten, reizen gratis met de 
trein (in tweede klasse). 

Kortingskaart ‘verhoogde tegemoetkoming’ 

Personen die recht hebben op een verhoogde tegemoetkoming in de terugbetaling van de 
gezondheidskosten genieten van een extra korting op treinritten. 

Seniorenbiljet  

65-plussers kunnen gebruik maken van het seniorenbiljet, waarmee ze aan een voordelig tarief 
doorheen België kunnen reizen. 

Voorrangskaart voor een zitplaats 

Personen die om medische redenen niet lang recht kunnen staan, kunnen met een 
voorrangskaart plaatsnemen op de aangeduide zitplaatsen. 

 

3.2.3 Deur-deurvervoer en gang-gangvervoer 

Het openbaar vervoer biedt zijn diensten aan van halte tot halte of station tot station. Niet iedereen 
kan zich autonoom naar een halte of station begeven. Ook zijn haltes en stations, het omliggende 
publieke domein en/of rollend materieel vaak ontoegankelijk. Daarom is er naast het openbaar 
vervoer nood aan een aangepast vervoersysteem dat van deur tot deur, of zelfs van gang tot gang, 
functioneert.  

Het huidige aanbod van deur-deur- en gang-gangvervoer voor personen met een 
mobiliteitsbeperking is enorm versnipperd. Dit komt doordat heel wat vervoersaanbieders zich 
spontaan ontwikkelden als antwoord op een specifieke, lokale probleemsituatie. Het resultaat is een 
lappendeken van kleine en grote initiatieven, elk met hun eigen doelstellingen, werking en 
doelgroep. Bovendien is het aanbod niet gebiedsdekkend. Het is in kader van dit rapport niet 
mogelijk om de hele complexiteit van het landschap aan aangepast vervoer weer te geven. 
Hieronder wordt wel een overzicht gegeven van de belangrijkste categorieën van deur-deur en gang-
gangvervoer. 

 

3.2.3.1 Commercieel deur-deurvervoer en gang-gangvervoer 

Iedereen, dus ook minder mobiele personen, kunnen beroep doen op taxibedrijven en diensten 
voor het verhuur van voertuigen met bestuurder. Sommige ondernemingen beschikken over 
voertuigen die geschikt zijn voor aangepast vervoer van rolstoelgebruikers.99 Deze bedrijven zijn 
commercieel ingesteld waardoor de dienstverlening relatief duur is. De diensten werken op 

99 www.meermobiel.be/nl/wat-bestaat-er/taxi   
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aanvraag en de gebruiker betaalt om op het door hem/haar verkozen tijdstip vervoerd te worden 
van het gewenste vertrekpunt naar de gewenste eindbestemming. Een rit dient rechtstreeks bij 
deze bedrijven geboekt te worden. Soms worden hun diensten ook ingeschakeld door 
organisaties zoals ziekenfondsen, voorzieningen …  

3.2.3.1.1 Taximaatschappijen  

Er is een ruim aanbod aan gewone taxi’s. Voor de rolstoelgebruiker zijn de mogelijkheden echter 
minder uitgebreid omdat zij afhankelijk zijn van een rolstoeltoegankelijk voertuig. Ritten kunnen 
aangevraagd worden tot vlak voor de gewenste verplaatsing. Dit kan door naar de dichtstbijzijnde 
taxistandplaats te gaan of per telefoon contact op te nemen met het taxibedrijf. Sommige 
bedrijven aanvaarden reservaties via e-mail, website of zelfs een app, wat handig is voor 
personen met een auditieve beperking en personen die omwille van hun beperking minder vlot 
een telefoongesprek kunnen voeren. Omdat niet alle taxivoertuigen aangepast zijn voor vervoer 
van rolstoelgebruikers is het wel aan te raden om als rolstoelgebruiker tijdig contact op te 
nemen. 

3.2.3.1.2  Diensten voor verhuur van voertuigen met bestuurder 

Ook op diensten voor verhuur van voertuigen met bestuurder (VVB) kan iedereen beroep doen. 
Deze vervoerdienst richt zich echter iets minder op privépersonen dan taxidiensten. Enkele 
typische voorbeelden van het gebruik van VVB’s zijn verplaatsingen voor reisbureaus, 
ziekenfondsen en bedrijven. Rolstoelgebruikers kunnen enkel beroep doen op VVB-diensten als 
die ook over rolstoeltoegankelijke wagens beschikken. Een voertuig met bestuurder moet 
meestal één à twee werkdagen op voorhand aangevraagd worden, al verschilt de termijn 
naargelang de verhuurbedrijven. De reservatie kan telefonisch, via website, e-mail of fax. 

Een VVB-voertuig beschikt, in tegenstelling tot een taxi, niet over een eigen standplaats op de 
openbare weg. Deze voertuigen begeven zich alleen op de openbare weg als het voertuig op 
voorhand verhuurd is. 

3.2.3.1.3 Niet-dringend zittend ziekenvervoer 

Er zijn ook enkele commerciële diensten die zich specifiek toeleggen op het niet-dringend zittend 
ziekenvervoer. Deze commerciële diensten worden vaak door ziekenfondsen ingeschakeld voor 
het medisch vervoer van hun leden (zie hiervoor 3.2.3.2.3 Niet-dringend zittend ziekenvervoer: 
tegemoetkomingen en vervoersaanbod). 

 

3.2.3.2 Niet-commercieel deur-deurvervoer en gang-gangvervoer 

Naast commerciële aanbieders van aangepast vervoer zijn er ook heel wat initiatieven die niet op 
winst gericht zijn. De tarieven die deze diensten hanteren, zijn dan ook voordeliger. Zeker voor 
personen met een beperkter inkomen is deze dienstverlening belangrijk. Er is weinig uniformiteit 
in de werking, organisatie en voorwaarden van de niet-commerciële aanbieders van deur-
deurvervoer en gang-gangvervoer. Hieronder een overzicht van de belangrijkste vormen. 

3.2.3.2.1 Vervoer door vrijwilligers  

Personen die zich door een beperking, ziekte of ouderdom niet kunnen verplaatsen, ook niet met 
het openbaar vervoer, kunnen beroep doen op diensten voor vervoer door vrijwilligers.100 Omdat 
bij de meerderheid van deze diensten de vrijwilligers het vervoer met de eigen wagen uitvoeren, 
is rolstoelvervoer vaak niet mogelijk. Enkel de vrijwilligersdiensten die over een aangepast 
voertuig beschikken, kunnen rolstoelvervoer aanbieden. Bij de meeste aanbieders van 
vrijwilligersvervoer geldt bovendien een inkomensvoorwaarde. Enkel personen met een beperkt 
inkomen kunnen dan van deze dienst gebruik maken. Dit houdt doorgaans in dat  het inkomen 

100 www.meermobiel.be/nl/wat-bestaat-er/vrijwilligersvervoer  
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niet meer dan 2 x het leefloon mag bedragen.  

De meeste diensten werken op basis van een lidmaatschap met jaarlijks lidgeld. De reservatie van 
een rit moet telefonisch gebeuren, meestal twee werkdagen op voorhand. Soms kan de 
reservatie ook per fax of per e-mail. Op het gewenste tijdstip brengen de vrijwilligers van deze 
diensten de gebruiker van het gewenste vertrekpunt naar de gewenste eindbestemming. Bij de 
meeste diensten kan een begeleider gratis meerijden. De vrijwillige chauffeur kan de gebruiker 
bijstaan om van en naar het voertuig te gaan en steekt een handje toe bij het in- en uitstappen. 
Vaak is het ook mogelijk om op de vrijwilliger beroep te doen voor hulp bij het boodschappen 
doen. 

Heel wat van deze vrijwilligersdiensten zijn als Minder Mobielen Centrale (MMC) aangesloten bij 
Taxistop, dat nu over een uitgebreid netwerk van 223 MMC’s beschikt.101 De praktische lokale 
organisatie van deze MMC’s is in handen van OCMW’s, gemeenten of privé-instanties 
(voornamelijk VZW’s). De MMC’s werken vaak samen met elkaar, zodat gemeentegrenzen 
overschreden kunnen worden. 

In de provincie Limburg hebben enkele diensten van vervoer door vrijwilligers zich aangesloten 
bij Anders Mobiel Limburg (AML).102  Anders Mobiel Limburg is een initiatief gelijkaardig aan dat 
van de MMC’s bij Taxistop, waarbij een aantal Limburgse gemeentes een intergemeentelijke 
samenwerkingsovereenkomst gesloten hebben. Hierdoor kan vervoer over de gemeentegrenzen 
heen georganiseerd worden.  

Daarnaast zijn er ook andere lokale diensten die vervoer door vrijwilligers aanbieden, maar niet 
aangesloten zijn bij Taxistop of AML. Zo organiseert bijvoorbeeld ook het OCMW van Genk een 
vervoer- en boodschappendienst voor senioren en personen met een mobiliteitsbeperking.  

3.2.3.2.2 Diensten voor aangepast vervoer (DAV’s, Handicars …)  

Personen die door een beperking, ziekte of ouderdom zich niet kunnen verplaatsen met de eigen 
wagen, het openbaar vervoer of andere vervoersmodi, kunnen beroep doen op een 
dienstverlener van aangepast vervoer. Rolstoelvervoer is mogelijk bij al deze vervoerdiensten. 
Deze diensten zijn niet commercieel ingesteld en bieden vervoer aan tegen een lager tarief dan 
het commercieel vervoer. 

Een rit moet tijdig gereserveerd worden. Vervoer is meestal 7 dagen op 7 beschikbaar en dit 
tussen 6u30 en 24u00. Op basis van de aanvragen worden rittenschema’s opgesteld. Het vervoer 
verloopt dus niet volgens vaste trajecten en tijdstippen, maar gebeurt steeds op aanvraag van de 
individuele gebruiker en van deur tot deur. Een combinatie van verschillende gebruikers is wel 
mogelijk, voor zover vervoersvragen samenvallen, in dezelfde richting gaan of op elkaar 
aansluiten. De grootte van het werkingsgebied hangt af van organisatie tot organisatie. Op dit 
moment is er nog geen sprake van een gebiedsdekkende werking. 

De vervoerder brengt de gebruiker op het gevraagde tijdstip naar de gewenste bestemming. Een 
begeleider mag bij de meeste diensten gratis meerijden. De chauffeur kan beperkte assistentie 
bieden, voor zover dit aansluit bij de vervoersactiviteit. Het gaat dan om hulp bij het in- en 
uitstappen, jas aan- en uittrekken, deur openen of sluiten, deurbel of lift bedienen… 

Tot 2011 stond de cel Gelijke Kansen in Vlaanderen in voor de subsidiëring en erkenning van deze 
diensten. Daarna werd de subsidiëring overgeheveld naar het departement Mobiliteit en 
Openbare werken van de Vlaamse overheid. De 13 erkende DAV’s zijn aangesloten bij het 
koepelverband ODAV (Overleg Diensten Aangepast Vervoer). 

Naast de door Vlaanderen erkende Diensten Aangepast Vervoer of DAV's bestaan er ook lokale 
initiatieven zoals Handicars die rolstoelvervoer aanbieden. Handicars zijn vaak het initiatief van 
MMC’s die ook een aangepast voertuig ter beschikking hebben waarmee vrijwillige chauffeurs 

101 www.taxistop.be/1/mmc/   
102 www.hasselt.be/nl/social_institutes/295/minder-mobielen-vervoer-aml-anders-mobiel-limburg.html   

  
Businessplan Vlaams Toegankelijk Vervoersysteem        128 

                                                           

http://www.taxistop.be/1/mmc/
http://www.hasselt.be/nl/social_institutes/295/minder-mobielen-vervoer-aml-anders-mobiel-limburg.html


rolstoelgebruikers vervoeren. In Gent bestaat er een initiatief rond rolstoelvervoer, gekoppeld 
aan de minder mobielen centrale die van de stad zelf uitgaat.103 

Het nieuwe Vlaamse decreet tot compensatie van de openbaredienstverplichting tot het vervoer 
van personen met een handicap of ernstige beperkte mobiliteit hervormt de subsidiëring van 
aangepast vervoer. Het decreet stelt dat het vervoer van minder mobiele personen een 
openbaredienstverplichting is. Het betreft niet langer een subsidie, maar wel  een compensatie  
voor de uitvoering van deze verplichting waarmee sommige vervoersaanbieders belast zullen 
worden. Niet enkel DAV’s maar ook andere vervoerders (commercieel en niet-commercieel) 
kunnen een aanvraag indienen om erkend te worden als gecompenseerde vervoersaanbieder. 
(Zie ook 1.4.4.3.2 Decreet tot compensatie van de openbaredienstverplichting tot het vervoer van 
personen met een handicap of een ernstig beperkte mobiliteit). 

3.2.3.2.3 Niet-dringend zittend ziekenvervoer: tegemoetkomingen en vervoersaanbod 

Een specifieke tak binnen het aangepast vervoer betreft het niet-dringend zittend 
ziekenvervoer.104 Niet-dringend zittend ziekenvervoer is in principe beschikbaar voor iedereen 
die om medische redenen een verplaatsing moet maken, en dus niet enkel voor personen met 
een beperkte mobiliteit.  

Een aantal ziekenfondsen bieden hun leden een aanvullend aanbod op vlak van niet-dringend 
zittend ziekenvervoer. Dit aanvullend aanbod verschilt sterk van ziekenfonds tot ziekenfonds. 
Zelfs tussen de lokale afdelingen van hetzelfde ziekenfonds kunnen grote verschillen bestaan. Het 
kan gaan over bijkomende financiële tegemoetkomingen voor vervoer met eigen wagen, 
openbaar vervoer of taxi. Soms sluiten ziekenfondsen een overeenkomst met bepaalde taxi- en 
ambulancediensten. De leden van het ziekenfonds kunnen bij die bedrijven terecht om voordelig 
vervoerd te worden. Bij andere ziekenfondsen kunnen de leden dan weer de vervoersvraag 
rechtstreeks aan het ziekenfonds vragen dat dan zorgt voor de concrete realisatie ervan. 

3.2.3.2.4 Andere initiatieven 

Bovenstaande categorieën zijn de meest voorkomende vormen van niet-commercieel aangepast 
vervoer. Er zijn echter nog heel wat andere initiatieven die niet onmiddellijk onder één van deze 
categorieën geplaatst kunnen worden. Hier enkele voorbeelden.  

Heel wat voorzieningen, tewerkstellingsplaatsen, scholen … organiseren vervoer dat in de eerste 
plaats gericht is op het ontplooien van de eigen dienstverlening en activiteiten. Dit 
voorzieningenvervoer betreft in principe groepsvervoer, en is dus niet op de individuele gebruiker 
gericht. Sommigen van deze voorzieningen stellen hun voertuigen echter ook ter beschikking van 
derden, meestal personen met een mobiliteitsbeperking die in de omgeving van de voorziening 
wonen.  

Lokale dienstencentra voorzien vaak in een aanbod aan aangepast vervoer voor de eigen leden, 
maar breiden dit soms uit naar de inwoners in de omgeving van het dienstencentrum.  

Dan zijn er lokale afdelingen van ziekenfondsen die aangepast vervoer organiseren en zich hierbij 
niet beperken tot vervoer om medische redenen. Enkele van deze initiatieven bieden zelfs 
vervoer aan voor personen die geen lid zijn van het organiserende ziekenfonds.  

Ook zijn er diensten, andere dan ziekenfondsen, die aangepast vervoer aanbieden, maar zich 
enkel beperken tot vervoer om niet-dringende medische redenen (verplaatsingen naar de dokter, 
het ziekenhuis …). 

 

103 www.gent.be/eCache/THE/1/79/277.cmVjPTE3OTI3OQ.html   
104 www.meermobiel.be/nl/wat-bestaat-er/niet-dringend-ziekenvervoer   

  
Businessplan Vlaams Toegankelijk Vervoersysteem        129 

                                                           

http://www.gent.be/eCache/THE/1/79/277.cmVjPTE3OTI3OQ.html
http://www.meermobiel.be/nl/wat-bestaat-er/niet-dringend-ziekenvervoer


3.2.4 Besluit 

Personen met een mobiliteitsbeperking maken gebruik van een eigen aangepaste wagen, een 
hulpmiddel (aangepaste fiets, scootmobiel …) of hun sociaal netwerk om zich te verplaatsen.  
Daarnaast kunnen ze beroep doen op het aanbod aan toegankelijk en aangepast vervoer. 

Het aanbod aan toegankelijk en aangepast vervoer in Vlaanderen kan in enkele grote categorieën 
opgedeeld worden. Eerst is er het toegankelijk openbaar vervoer. Ondanks de inspanningen van De 
Lijn en de NMBS is er echter nog een hele weg af te leggen  betreffende de dienstverlening voor 
personen met een mobiliteitsbeperking. Daarom is er ook nood aan een aangepast vervoersysteem 
dat van deur tot deur, of zelfs van gang tot gang, functioneert. Er bestaan verschillende initiatieven, 
elk met eigen kenmerken en voorwaarden, al dan niet commercieel ingesteld. Het huidige aanbod 
van deur-deur en gang-gangvervoer voor personen met een mobiliteitsbeperking is dan ook enorm 
versnipperd. Bovendien is het aanbod niet gebiedsdekkend.  

 

3.3 Rittenplanningsmodel 

Samengevat 

Het rittenplanningsmodel, ontwikkeld door IMOB in deze studie, heeft als doel om te bepalen wat 
de benodigde (transport)middelen voor de vervoersaanbieders zijn (onder andere aantal voertuigen, 
aantal kilometers) indien de rittenplanning per type vervoersaanbieder volledig geoptimaliseerd zou 
worden. Dit model is dus een volledig theoretisch model, waarbij de resulterende cijfers niet 
overeen komen met het aantal werkelijk uitgevoerde ritten in realiteit, maar enkel aangeven wat de 
mogelijke effecten zijn. 

Het rittenplanningsmodel wordt afzonderlijk toegepast op elke individuele vervoersaanbieder van 
de drie types aanbieders van aangepast vervoer: 

 Minder Mobielen Centrales (MMC) 

 Diensten Aangepast Vervoer (DAV) 

 Taxi’s 

De verschillende scenario’s (zie verder 5) geven aan hoe het aandeel van aangepast vervoer (7,44% 
van de verplaatsingen) wordt toegewezen aan een bepaald type vervoersaanbieder. De 
verplaatsingen worden vervolgens toegewezen aan de dichtstbijzijnde geschikte vervoerder van dit 
specifieke type. Hierbij wordt onderscheid gemaakt tussen een persoon zonder rolstoel, en een 
persoon in een (niet-opklapbare) rolstoel. 

Voor elke individuele vervoersaanbieder wordt een rittenplanning opgesteld. Hierbij wordt telkens 
een aantal gebruikers (personen met een beperking) toegewezen aan een voertuig dat vertrekt en 
eindigt op de thuisbasis (bijvoorbeeld stelplaats), waartussen de gebruikers bediend worden. De 
volgorde waarin de gebruikers worden opgehaald en afgezet wordt eveneens bepaald. Met 
optimalisatie van de rittenplanning wordt bedoeld dat deze toewijzing op kostenminimaliserende 
routes gebeurt, namelijk dat we trachten om zowel het aantal transportmiddelen, het aantal 
afgelegde kilometers (zowel leeg als beladen) als de tijd dat voertuigen en chauffeurs worden 
ingezet, te minimaliseren. 

Er wordt hierbij uitgegaan van geografisch verspreide gebruikers die een bepaalde vervoersvraag 
hebben, en een vloot van voertuigen van de vervoersaanbieder die deze gebruikers zal bedienen. 

 

Het aanbod aan toegankelijk aangepast en collectief vervoer wordt gekwantificeerd door middel van 
een vragenlijst die grootschalig verspreid werd onder vervoersaanbieders van aangepast vervoer. 
Deze vragenlijst werd ingevuld door 160 vervoersaanbieders van MMC’s, DAV’s en taxi’s/VVB, en 
leverde informatie over de vraag- en aanbodgegevens van het vervoer in hun organisatie: 
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 Vraaggegevens: Aantal leden, aantal ritaanvragen, aantal uitgevoerde ritten, reistijden, 
afstanden, e.a. 

 Aanbodgegevens: Werkingsgebied, stelplaatsen, aantal voertuigen, aantal personeelsleden 
en/of vrijwilligers, reservatievoorwaarden, tariefsystemen, e.a. 

Deze informatie werd gebruikt als inputgegevens voor het rittenplanningsmodel. 

Het rittenplanningsmodel, ontwikkeld door IMOB in deze studie, heeft als doel om te bepalen wat 
de benodigde (transport)middelen voor de vervoersaanbieders zijn (onder andere aantal voertuigen, 
aantal kilometers indien de rittenplanning per type vervoersaanbieder volledig geoptimaliseerd zou 
worden. Dit model is dus een volledig theoretisch model, waarbij de resulterende cijfers niet 
overeenkomen met het aantal werkelijk uitgevoerde ritten in realiteit, maar enkel aangeven wat de 
mogelijke effecten zijn. 

Het rittenplanningsmodel wordt afzonderlijk toegepast op elke individuele vervoersaanbieder van 
de drie types aanbieders van aangepast vervoer: 

 Minder Mobielen Centrales (MMC) 

 Diensten Aangepast Vervoer (DAV) 

 Taxi’s 

In 3.1.4.1.2 Vervoerswijzekeuze (modal split) met betrekking tot het verplaatsingspotentieel van 
personen met een beperking en ouderen werd berekend dat het gezamenlijke aandeel van deze 
vervoerders in de total modal split 7,44% van alle verplaatsingen bedraagt. Alle andere 
verplaatsingen worden dus door een andere vervoerswijze uitgevoerd, en worden niet 
gemodelleerd. De verschillende scenario’s (zie verder 5) geven aan hoe deze 7,44% wordt 
toegewezen aan een bepaald type vervoersaanbieder. De verplaatsingen worden vervolgens 
toegewezen aan de dichtstbijzijnde geschikte vervoerder van dit specifieke type. Hierbij wordt 
onderscheid gemaakt tussen een persoon zonder rolstoel, en een persoon in een (niet-opklapbare) 
rolstoel. 

Voor elke individuele vervoersaanbieder wordt ten slotte een rittenplanning opgesteld. Hierbij 
wordt telkens een aantal gebruikers (personen met een beperking) toegewezen aan een voertuig dat 
vertrekt en eindigt op de thuisbasis (bijvoorbeeld stelplaats), waartussen de gebruikers bediend 
worden. De volgorde waarin de gebruikers worden opgehaald en afgezet wordt eveneens bepaald. 
Met optimalisatie van de rittenplanning wordt bedoeld dat deze toewijzing op 
kostenminimaliserende routes gebeurt, namelijk dat we trachten om zowel het aantal 
transportmiddelen, het aantal afgelegde kilometers (zowel leeg als beladen) als de tijd dat 
voertuigen en chauffeurs worden ingezet, te minimaliseren. 

Er wordt hierbij uitgegaan van geografisch verspreide gebruikers die een bepaalde vervoersvraag 
hebben, en een vloot van voertuigen van de vervoersaanbieder die deze gebruikers zal bedienen. 

 

3.3.1 Geografisch verspreide gebruikers (= vraaggegevens) 

‘Gebruikers’, namelijk personen met een beperking of ouderen, hebben een vervoersvraag tussen 
een bepaalde vertreklocatie en aankomstlocatie. Deze gebruikers hebben specifieke persoonlijke 
attributen zoals het type van beperking, graad van zelfredzaamheid, nood aan begeleiding, gebruik 
van (manueel/elektrisch) hulpmiddel, en inkomensklasse, welke informatie de toewijzing aan een 
bepaald type vervoersaanbieder beïnvloedt en welke reeds bepaald werd bij het opstellen van het 
verplaatsingspotentieel van personen met beperkingen en ouderen (zie 3.1.4.1.2 Vervoerswijzekeuze 
(modal split). Vaak zullen gebruikers twee vervoersvragen tegelijk formuleren: een heenrit 
(bijvoorbeeld van thuis naar de dokter) en een terugrit (van de dokter naar thuis). 

De gebruikers hebben een gewenst tijdstip waarop ze hun verplaatsing wensen uit te voeren: een 
tijdstip waarop ze willen vertrekken en/of een tijdstip waarop ze willen aankomen. Gebruikers 
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kunnen eveneens een (bredere) tijdsmarge hebben waarop ze hun verplaatsing willen uitvoeren, 
indien ze bijvoorbeeld aangeven dat ze willen vertrekken tussen 8u en 8u30, of dat ze in de loop van 
de namiddag willen vertrekken. Deze tijdsmarge zal groter zijn indien de activiteit een variabel 
begintijdstip heeft (bijvoorbeeld winkelen, iemand bezoeken), terwijl deze marge kleiner zal zijn 
indien de activiteit een vast begintijdstip heeft (bijvoorbeeld werken of een doktersafspraak). 

 

3.3.2 Vloot van voertuigen van vervoersaanbieders (= aanbodgegevens) 

Vervoersaanbieders hebben een beperkt aantal voertuigen die gestald zijn op één of meerdere 
thuisbasissen (stelplaatsen). Er wordt hierbij een onderscheid gemaakt tussen rolstoeltoegankelijke 
en niet-rolstoeltoegankelijke voertuigen. Elk voertuig heeft een beperkt aantal zitplaatsen en, in het 
geval van rolstoeltoegankelijke voertuigen, een beperkt aantal rolstoelplaatsen. Deze maximale 
capaciteit mag op geen enkel moment overschreden worden. Op het einde van een shift keert een 
voertuig steeds terug naar de thuisbasis waar het vertrokken is. Vervoersaanbieders kunnen een 
werkingsgebied (bijvoorbeeld aantal omliggende gemeenten) definiëren waarbinnen verplaatsingen 
uitgevoerd (mogen) worden, en hebben een maximale duurtijd van de shift van hun chauffeurs (4u 
voor MMC’s, 8u voor DAV’s en taxi’s). Deze informatie werd verkregen via de vragenlijst met 
betrekking tot de vraag- en aanbodgegevens van vervoersaanbieders aangepast vervoer. 

 

3.3.3 Algemene veronderstellingen van het model 

Met een toer wordt een verplaatsing van vertrek- naar aankomstlocatie verondersteld, dus vanuit 
het standpunt van de gebruiker (i.e. persoon met beperking). Met een rit wordt een route 
verondersteld die vertrekt en eindigt op een stelplaats en waarbij onderweg één of meerdere 
gebruikers worden vervoerd, dus vanuit het standpunt van de vervoersaanbieder. 

Er wordt verondersteld dat alle toeraanvragen gekend zijn op het moment dat de rittenplanning 
wordt uitgevoerd (bijvoorbeeld de avond vooraf). Alle toeraanvragen moeten uitgevoerd worden 
binnen de tijdsmarges gespecificeerd door de gebruikers. 

De gebruiker kan niet kiezen om aan een specifieke (gewenste) chauffeur te worden toegewezen. De 
benodigde mate van assistentie van een klant bepaalt de tijd die nodig is om deze persoon op te 
halen en af te zetten (tot 10 minuten). 

Het is mogelijk om verschillende (typen van) gebruikers samen te vervoeren, maar er is echter een 
beperking van de maximale duurtijd dat iemand op het voertuig zit. 

De rittenplanning wordt voor elke aanbieder opgesteld voor een week- en weekenddag afzonderlijk. 
Verder wordt voor de weekdag een onderscheid gemaakt tussen piekperiodes (ochtend en 
namiddag), dalperiodes (dag en avond) en een nachtperiode. Voor weekenddagen is er enkel een 
onderscheid tussen een dag- en een nachtperiode. Na elke periode keren alle voertuigen terug naar 
hun stelplaats. Congestie wordt mee in rekening gebracht doordat de reistijden afhankelijk zijn van 
het tijdstip van de dag. 

Het opstellen van een optimale rittenplanning voor een vervoersaanbieder kan worden gezien als 
een toepassing van het wetenschappelijke ‘dial-a-ride’ probleem, een variant van het klassieke 
rittenplanningsprobleem. Dit probleem is erg complex. Bijgevolg is het enkel mogelijk om een 
optimale rittenplanning te bekomen wanneer het aantal toeraanvragen erg klein is. Daarom wordt in 
deze studie een benaderende oplossingsmethode gebruikt die toelaat om ook problemen met 
enkele honderden of duizenden toeraanvragen op te lossen. 
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4. Financiële analyse 
Samengevat 

Hoofddoelstelling van de financiële analyse is het ter beschikking stellen van gegevens die toelaten 
aan de Vlaamse Regering om een beslissing te nemen over de wijze waarop gebiedsdekkend 
aangepast vervoer kan toegepast worden. Om deze gegevens te bekomen werd een financieel 
model ontwikkeld. 

Het financieel model bestaat uit verschillende soorten werkbladen: 

 Inputwerkbladen: elk werkblad bevat tabellen die input of basisgegevens verzamelen per actor 
opgenomen in het financieel model: 

- Vervoersaanbieders 

- Gebruikers 

- Mobiliteitscentrale Aangepast Vervoer (MAV) 

- Financiering door overheden en/of gebruikers 

 Beschrijvende werkbladen 

 Calculatiewerkbladen 

 Rapportagewerkbladen 

Tijdens de conceptuele fase van het financieel model zijn er mogelijkheden ontwikkeld of variabelen 
voorzien die soms ruimer zijn dan wat tot nu toe gebruikt werd bij de berekening. 

Hieronder volgen per inputwerkblad de verschillende variabelen of parameters. 

 Input MAV: 

- Gebruikerscijfers referentiejaar 

- Loonkost per Voltijds Equivalent (VTE) 

- Normtijden 

- Volumegegevens 

- Overheadkosten 

 Input vervoersaanbieders 

- Gemiddeld gereden kilometer per rit 

- Aantal ritten 

- Gemiddelde tijd per gereden kilometer 

-  Gemiddelde aantal beladen kilometers  

- Kost per gereden kilometer 

- Kost per uur van de chauffeur 

 Input gebruiker 

- Aantal toers 

- Gemiddeld aantal gereden kilometers per toer 

 Input financiering 

- Kostprijs per beladen kilometer voor de financierder (overheden en/of gebruiker) 
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- Opstapgeld per toer 

- Vergoeding MAV per gereden toer 

Bedoeling van het financieel model is in staat te zijn de totale kosten en de kosten per rit weer te 
geven voor de verschillende vervoersmogelijkheden. Op deze manier kan nagaan worden wat de 
totale bijdrage door de gebruikers en de totale vereiste financiering is. Volgende zaken worden 
berekend: 

 Totale vervoerskosten voor de gereden kilometers  

 Compensatie of financiering voor beladen kilometers  

 Totale bijdrage gebruikers 

Het principe is dat de vervoersaanbieders break-even moeten zijn. Daarom wordt niet alleen de 
bijdrage voor de Vlaamse overheid berekend , maar ook de tekorten bij de vervoerders en de MAV-
organisatie en dit voorzien als bedrag waarvoor financiering moet gevonden worden. 

Het model gebruikt een aantal parameters of financieel variabelen op basis van een aantal 
assumpties en bronnen: 

 Loonkost per VTE: de loonkosten per functie werden bevraagd en de bevindingen werden 
afgetoetst met de loonbarema’s in de sector. 

 Normtijden voor variabele taken MAV (aanmaak en screening nieuw dossier, registreren van een 
vervoersvraag, doorverwijzen naar een vervoerder): de gemiddelde tijd werd bevraagd bij zowel 
de DAV’s als in de commerciële sector, rekening houdend met het aantal wederkerende toers. 
Voor de 3 taken samen zijn in het opstartjaar 371 VTE nodig. Voor het organiseren van 
vervoersaanbod werd in het opstartjaar 4 vaste VTE voorzien en per 11.000 gebruikers een 
bijkomende VTE: resultaat is een ploeg van 16 VTE’s in het opstartjaar. Na 3 jaar werden de 4 
vaste VTE’s niet langer opgenomen. De assumptieis dat de hoeveelheid werk na 2 jaar 
vermindert en zich eerder concentreert tot het optimaliseren, vernieuwen en aanpassen van het 
aanbod. Voor de managementtaken is uitgegaan van 1 manager per 40 medewerkers. 

 Overheadkosten: dit zijn de kosten voor het gebouw (huur, onderhoud  en andere gerelateerde 
kosten) voor de MAV (€140 per m², onderhevig aan een index van 2,5% per jaar; 16,1 m² per 
VTE), voor nutsvoorzieningen (€900, onderhevig aan een index van 2,5% per jaar), voor 
kantoorbenodigdheden (€1.000 per VTE, ook onderhevig aan een index van 2,5% per jaar), voor 
ICT-investeringen (assumptie: €100.000 voorzien af te schrijven over 5 jaar). 

 Kost per gereden kilometer: op basis van een bevraging en een bespreking van de resultaten 
met een aantal vertegenwoordigers per vervoersaanbieder, ook rekening houdend met een 
aantal indirecte kosten, wordt uitgegaan van €0,33/km voor MMC’s, €0,44/km voor DAV’s en 
€0,56/km voor de commerciële sector. 

 Kost chauffeur per uur: €0 voor MMC’s (vrijwilligers), €18,42/uur tijdens piek/dal en een kost 
van €27,45/uur in het weekend of tijdens de nacht voor DAV’s, respectievelijk €19,22/uur en 
€29,78/uur voor de commerciële sector. 

 

4.1 Doelstellingen 

Hoofddoelstelling van de financiële analyse is het ter beschikking stellen van gegevens die toelaten 
aan de Vlaamse Regering om een beslissing te nemen over de wijze waarop gebiedsdekkend 
aangepast vervoer kan toegepast worden. 

Om deze gegevens te bekomen werd een financieel model ontwikkeld. De doelstellingen bij de 
ontwikkeling van dit financieel model waren de volgende: 

 Kunnen berekenen wat de vereiste financiering is voor startplan, plan op kruissnelheid en op 
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zeer lange termijn 

 Kunnen berekenen wat de impact is op het resultaat en de kasstromen van de verschillende 
betrokken actoren 

 Het identificeren en kunnen gebruiken van parameters of financiële variabelen om de impact 
van bepaalde beslissingen te kunnen simuleren (is basis voor het maken van verschillende 
scenario’s) 

 Het mogelijk maken om verschillende scenario’s met elkaar te vergelijken 

 

4.2 Beschrijving model 

Het financieel model bestaat uit verschillende soorten werkbladen: 

 Inputwerkbladen: elk werkblad bevat tabellen die input of basisgegevens verzamelen per actor 
opgenomen in het financieel model: 

- Vervoersaanbieders 

- Gebruikers 

- Mobiliteitscentrale Aangepast Vervoer (MAV) 

- Financiering door overheden en/of gebruikers 

 Beschrijvende werkbladen: detaillering van de werking van het model, de bronnen en de 
assumpties 

 Calculatiewerkbladen: nodig om op een transparante manier de resultaten te kunnen 
interpreteren en om het onderhoud van het model mogelijk te maken. Deze werkbladen 
bevatten tussentijdse elementen die berekend worden op basis van de inputgegevens. Op 
zichzelf vormen zij nog geen resultaat, maar ze zijn nodig om de resultaten te berekenen. Een 
voorbeeld is het aantal beladen of gereden kilometers die berekend worden per jaar op basis 
van gemiddelden per vervoersaanbieder. Elke inputtabel heeft vooraan een code die toelaat om 
terug te vinden in welk calculatiewerkblad deze gegevens verwerkt werden. 

 Rapportage werkbladen: bevatten de resultaten voor de MAV en de resultaten van alle actoren 
over de verschillende jaren, alsook een aantal indicatoren. De resultaten zoals weergegeven in 
het rapport zijn rendabiliteitsanalyses.  Het financieel model bevat ook kasstroomanalyses, maar 
het verschil is beperkt tot IT infrastructuur dat als investering is opgenomen en als zodanig 
wordt afgeschreven. Het verschil tussen rendabiliteit en kasstromen is marginaal binnen de 
resultaten en wordt niet apart weergegeven. 

Tijdens de conceptuele fase van het financieel model zijn er mogelijkheden ontwikkeld of variabelen 
voorzien die soms ruimer zijn dan wat tot nu toe gebruikt werd bij de berekening: 

 Type gebruikers: onderscheid tussen rolstoel en niet-rolstoelgebruikers wordt gebruikt, maar 
niet het onderscheid tussen een inkomen hoger of lager dan 2x het leefloon 

 Type verplaatsing: er is de mogelijkheid om onderscheid te maken in aantal toers per type 
verplaatsing per type gebruiker: laat toe om de financiering te laten variëren per type 
verplaatsing 

 Vervoersaanbieders of type vervoer: in het financieel model werden berekeningen gemaakt op 
basis van volumes voor vrijwilligersvervoer (MMC’s), diensten aangepast vervoer (DAV) of wat 
als taxi wordt omschreven, maar ruimer is (zie Tabel 4: Gebruikerstype) 

 Mogelijkheid om onderscheid te maken tussen ‘korte’ en ‘lange’ ritten en andere vergoedingen 
of kosten te voorzien; er is wel een opsplitsing naar het tijdstip van de rit of toer (piek of dal of in 
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weekend/ nacht) 

Hieronder volgen per inputwerkblad de verschillende variabelen of parameters. In 4.3 Werkwijze 
worden de assumpties en bronnen voor deze variabelen of parameters verduidelijkt. 

 

4.2.1 Input MAV 

 Gebruikerscijfers referentiejaar  

- Overzicht van het aantal gebruikers in het referentiejaar: het aantal gebruikers kan 
worden ingegeven voor de verschillende types gebruikers (rolstoel en niet-
rolstoelgebruiker) en per vervoersaanbieder. Een verdere differentiatie in type 
gebruikers kan nuttig zijn, maar werd gezien de beperkte beschikbaarheid van 
gegevens niet weerhouden in het financieel model. 

Tabel 4: Gebruikerstype versus vervoertype  

 
 Loonkost per Voltijds Equivalent (VTE)  

- Per competentie of functie moet de bruto jaarloonkost worden opgegeven. Voor 
volgende functies werden aparte loonkosten voorzien:  

 Administratieve functie 

 Dispatching functie (call center, doorgeven van vervoersaanvragen) 

 Organisatie van het vervoersgebied: aanbodzijde van het vervoer, afsluiten 
van contracten, beheer van het gebied. 

 Management functie 

 Normtijden  

- Voor de variabele taken van de MAV wordt de tijd ingeschat die nodig is voor het 
uitvoeren van 1 eenheid/transactie, bijvoorbeeld hoeveel tijd is er nodig om een 
aanvraag voor een toer te behandelen. Indien deze normtijden geacht worden 
constant te blijven, volstaat het dit in te geven voor het referentiejaar, maar de 
mogelijkheid bestaat om de normtijden jaarlijks aan te passen.  

- Voor volgende taken zijn er normtijden gedefinieerd: 

 Aanmaak en screening van nieuwe dossiers: per nieuwe gebruiker 

 Aanvraag per toer: per unieke vervoersvraag  

 Screening en doorverwijzing: per unieke vervoersvraag  
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- Deze taken worden uitgevoerd door de dispatching functie. 

 Volumegegevens 

- Voor de andere taken werden het aantal VTE’s per taak als volgt ingeschat : 

 Organiseren vervoersaanbod: dit wordt berekend op basis van het aantal 
gebruikers, maar voor de opstartfase werden bijkomende VTE’s voorzien. 

 Management: dit wordt berekend op basis van het aantal werknemers die 
tewerkgesteld worden, zogenaamde ‘span of control’ of reikwijdte nodig 
voor controletaken.   

 Overheadkosten 

- Naast loonkosten zijn er ook een aantal vaste kosten die in rekening gebracht dienen 
te worden: 

 Kosten gebouw (huur, onderhoud ea. gerelateerde kosten): dit wordt 
berekend op basis van het aantal m² (wordt op zijn beurt berekend op basis 
van m² per VTE). 

 Nutsvoorzieningen: dit wordt ook berekend per VTE. 

 Kantoorbenodigheden, informatica per VTE 

 Investeringen in IT infrastructuur en programmatie 

- Indien deze vaste kosten constant blijven, volstaat het om dit in te geven voor het 
referentiejaar (indexering is voorzien). Investeringen (ICT en aanverwanten) worden 
geacht te starten in 2013, met een lineaire afschrijving met restwaarde 0 over 5 jaar. 

 

4.2.2 Input vervoersaanbieders 

 Gemiddeld gereden kilometer per rit 

- Gemiddeld aantal gereden kilometer per rit voor de verschillende vervoerstypes en 
per tijdstip van verplaatsing (piek, dal of weekend/nacht) dienen ingegeven te 
worden voor het referentiejaar. In het financieel model is er de mogelijkheid om 
met % een evolutie aan te geven in deze kilometers voor de volgende jaren. Bij de 
toegepaste scenario’s werden de gereden kilometers berekend in het 
rittenplanningsmodel en overgenomen in het financieel model. 

 Aantal ritten 

- Het aantal ritten per vervoerstype, gebruikerstype en tijdstip van verplaatsing (piek, 
dal of weekend/nacht) dient ingegeven te worden voor het referentiejaar. De 
gegevens voor de volgende jaren kunnen in het financieel model berekend worden 
aan de hand van een jaarlijks evolutiepercentage (jaarlijkse groei/afname) en 
herverdelingssleutel (hoeveel procent van het totale aantal ritten van dat jaar zullen 
bestaan uit ritten van dat vervoerstype). Bij de toegepaste scenario’s werden de 
ritten berekend in het rittenplanningsmodel en overgenomen in het financieel 
model. 

 Gemiddelde tijd per gereden kilometer 

- De gemiddelde tijd per gereden km (in uren) per vervoerstype en tijdstip dient 
ingegeven te worden voor het referentiejaar. De gegevens voor de volgende jaren 
kunnen berekend worden aan de hand van een jaarlijks evolutiepercentage 
(jaarlijkse groei/afname) en herverdelingssleutel (hoeveel procent kan worden 
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toegekend aan een vervoerstype). Dit laat toe om rekening te houden met de 
langere duur van de ritten tijdens de piekmomenten.  

- Dit is een gemiddelde tijd en bevat ook de tijd die nodig is voor de gebruikers te 
laten in- en uitstappen. Het is niet mogelijk om een onderscheid te maken per 
gebruikerstype. 

 Gemiddelde aantal beladen kilometers 

- Het gemiddeld aantal beladen km per vervoerstype, gebruikerstype en tijdstip dient 
ingegeven te worden voor het referentiejaar. Dit zijn kilometers waar één of 
meerdere gebruikers vervoerd worden. Deze gemiddelde beladen kilometers 
worden opgesplitst in het aandeel met 1 gebruiker, 2 gebruikers tot 4 gebruiker. Ook 
hier voorziet het model om aan de hand van een jaarlijks evolutiepercentage 
(jaarlijkse groei/afname) en herverdelingssleutel (hoeveel procent van het totale 
aantal beladen kilometers van dat jaar zal worden gereden door dat vervoerstype) 
de volgende jaren te berekenen, maar werd bij de toegepaste scenario’s de beladen 
kilometers berekend in het rittenplanningsmodel en overgenomen in het financieel 
model. 

 Kost per gereden kilometer 

- De kostprijs per gereden km per vervoerstype en tijdstip dient ingegeven te worden 
voor het referentiejaar. Dit bevat alle kosten die gerelateerd zijn aan het vervoer 
behalve de kosten voor de chauffeur (zie hierna). Dit bevat kosten voor parking, 
garage, onderhoud e.d. Voor de volgende jaren is een indexering voorzien. 

 Kost per uur van de chauffeur 

- De kost per uur van de chauffeur dient ingegeven te worden per vervoerstype en 
per tijdscategorie voor het referentiejaar. Hierdoor kan het onderscheid gemaakt 
worden tussen de uurkost overdag of ’s nachts en in het weekend. Dit bevat ook de 
kost voor de tijd nodig tijdens het tanken, eventueel poetsen en wachten. Voor de 
volgende jaren is een indexering voorzien. 

 

4.2.3 Input gebruiker 

 Aantal toers 

- Het aantal toers dient te worden ingegeven voor het referentiejaar per 
vervoerstype, per gebruikerstype en tijdstip. Het totaal aantal toers voor de 
volgende jaren kan berekend worden aan de hand van een jaarlijks 
evolutiepercentage (jaarlijkse groei/afname). Bij de toegepaste scenario’s werden de 
toers berekend in het rittenplanningsmodel en overgenomen in het financieel 
model. 

 Gemiddeld aantal gereden kilometers per toer 

- Het gemiddeld aantal gereden km per toer dient te worden ingegeven voor het 
referentiejaar per vervoerstype, per gebruikerstype en tijdstip. Dit is voor de 
berekening van de te betalen vergoeding die afhankelijk is van aantal kilometers 
voor een toer. Het gemiddeld aantal beladen km per toer voor de volgende jaren 
kan berekend worden aan de hand van een jaarlijks evolutiepercentage (jaarlijkse 
groei/afname), maar wordt berekend op basis van gegevens uit het 
rittenplanningsmodel. 
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4.2.4 Input financiering 

 Kostprijs per beladen kilometer voor de financierder (overheden en/of gebruiker) 

- Dit bevat de kost per beladen kilometer en dient te worden ingegeven voor het 
referentiejaar en kan verschillen per vervoerstype, per gebruikerstype en tijdstip. Dit 
bedrag per beladen kilometer wordt als basis gebruikt om te berekenen wat de 
financiering van de overheid volgens het compensatiedecreet zal zijn.  

- In het compensatiedecreet is voorzien dat het bedrag vermindert naargelang het 
aantal kilometers hoger wordt. Er zijn geen aparte parameters opgenomen in het 
financieel model hiervoor, maar op basis van de gemiddelde beladen kilometers 
wordt het gemiddeld compensatiebedrag per beladen kilometer berekend. Dit 
bedrag wordt jaarlijks geïndexeerd. 

 Opstapgeld per toer 

- Het financieel model voorziet de mogelijkheid om een vast bedrag te voorzien per 
toer. Dit bedrag dient te worden ingegeven voor het referentiejaar en kan 
verschillen per vervoerstype, per gebruikerstype en tijdstip van de toer.  

- In de toegepaste scenario’s werd deze variabele niet gebruikt. 

 Vergoeding MAV per gereden toer 

- Dit biedt de mogelijkheid om de kosten voor de werking van de MAV te laten 
financieren op basis van het aantal toers (dit is de belangrijkste parameter of 
kostendrijver voor de MAV). Dit bedrag dient te worden ingegeven voor het 
referentiejaar en kan verschillen per vervoerstype, per gebruikerstype en tijdstip van 
de toer.  

- In de toegepaste scenario’s werd deze variabele niet gebruikt. 

 

4.3 Werkwijze 

Finaal willen we in staat zijn de totale kosten en de kosten per rit weer te geven voor de 
verschillende vervoersmogelijkheden. Op deze manier kunnen we per scenario nagaan wat de totale 
bijdrage door de gebruikers en de totale vereiste financiering is. Via de diverse input, hierboven 
beschreven, kunnen de calculatiewerkbladen tussentijdse resultaten berekenen. Volgende zaken 
worden berekend; 

 Totale vervoerskosten voor de gereden kilometers bij vrijwilligersvervoer, DAV en taxi’s. Als 
basis worden volgende inputgegevens gebruikt: 

- Gereden kilometers per jaar bij de diverse vervoersaanbieders tijdens piek, dal, 
weekend en nacht 

- Kost per gereden kilometer per vervoersaanbieder 

- Kost per uur voor de chauffeur per vervoersaanbieder tijdens piek/dal of 
weekend/nacht 

- Duur door tijd per kilometer tijdens piek, dal, weekend en nacht te 
vermenigvuldigen met het aantal gereden kilometers 

 Compensatie of financiering voor beladen kilometers bij vrijwilligersvervoer, DAV en taxi’s: 

- Voor afstand < 25 km: €1,5/km of €0,5/km (rolstoel versus niet-rolstoelgebruiker); 
van afstand 25-50 km respectievelijk €0,75/km en €0,25/km 
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- Beladen kilometers met bezetting 1 en 2 passagiers 

- Compensatie voor beladen kilometers met 2 passagiers wordt verdubbeld 

 Totale bijdrage gebruikers: 

- Opgenomen bijdragen: voor taxi’s is de bijdrage €1/km en voor de andere 
vervoersaanbieders €0,66 /km 

- Aantal beladen kilometers voor bezetting 1, 2, 3 of 4 

Bovendien stellen we als principe voorop dat de vervoersaanbieders break-even moeten zijn en we 
per scenario niet alleen de bijdrage voor de Vlaamse overheid berekenen, maar ook de tekorten bij 
de vervoerders en de MAV organisatie en dit voorzien als bedrag waarvoor financiering moet 
gevonden worden. 

 

4.4 Assumpties en bronnen 

Hierna worden voor alle parameters of financieel variabelen die in het model gebruikt werden 
aangegeven op welke manier deze parameter werd bepaald. 

 

4.4.1 Loonkost per VTE 

De loonkosten per functie werden bevraagd en de bevindingen werden afgetoetst met de 
loonbarema’s in de sector. Per functie zijn volgende brutokosten voorzien: 

 Administratie: €39.000/jaar 

 Dispatching: €43.000/jaar 

 Management: €68.000/jaar. 

Deze kosten worden per jaar geïndexeerd met 2,5%. 

 

4.4.2 Normtijden voor variabele taken MAV 

De gemiddelde tijd werd bevraagd bij zowel de DAV’s als in de commerciële sector. De normtijden in 
de commerciële sector liggen lager voor de taken rond de verwerking van de toers. Dit heeft te 
maken met de beschikking over een performant en functioneel systeem dat toelaat om snel en 
efficiënt vervoersvragen te registreren en toe te wijzen. 

 Voor aanmaak en screening nieuw dossier, met andere woorden een nieuwe gebruiker meldt 
zich aan, moet geregistreerd worden en geëvalueerd worden: 15’ 

 Voor registreren van een vervoersvraag:  bij de DAV’s vergt dit gemiddeld 10’, bij de 
commerciële sector bedraagt dit gemiddeld 3,5’ per unieke vervoersvraag. 

 Binnen de stuurgroep is beslist om bij de toepassing van de scenario’s het gemiddelde te nemen 
van beide normtijden, met andere woorden 6’45’’. Het verschil tussen beide normtijden is hoog, 
wat betekent dat door ingebruikname van een performant en functioneel systeem er ruimte is 
om dit efficiënter uit te voeren. 

 Voor screening van de vervoersvraag en doorverwijzen naar een vervoerder is een normtijd van 
2’ per unieke vervoersvraag gebruikt. In deze tijd is ook het rittenschema, eventuele assistentie 
van dispatching aan chauffeurs inbegrepen. 

 Oorspronkelijk werd de tijd en de vereiste capaciteit in VTE’s berekend op basis van het aantal 
toers (vermenigvuldigd met de normtijden), maar een groot deel van de toers zijn repetitief en 
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worden niet per toer aangevraagd, maar voor een periode. Om dit te corrigeren werd 
aanvullend het aantal unieke vervoersvragen als kostendrijver ingeschat. Hiervoor werd er een 
inschatting gemaakt van het aandeel recurrente toers ten opzichte van het totaal (zie Tabel 5) 
om het aantal unieke of non-recurrente toers te berekenen. Dit werd afgetoetst bij een aantal 
organisaties. Resultaat van deze oefening gaf als resultaat dat in 47,8% van de toers een aparte 
vervoersvraag is gesteld. 

Tabel 5: Aandeel recurrente toers ten opzichte van totaal 

 
 Met de hierboven geformuleerde parameters en voor deze 3 taken samen komen we in het 

scenario van de nulmeting (zie 5.2.1 Basisscenario op basis van nulmeting van aangepast vervoer 
verder voor uitleg) tot een behoefte van 371 VTE in het opstartjaar. 

Dit wordt concreet berekend op basis van de normtijden voor elk van die taken vermenigvuldigd 
met het aantal keren dat de activiteit zal voorkomen. Zoals vermeld in 4.2. Beschrijving model 
zijn voor deze activiteiten volgende normen vooropgesteld:  

- Aanmaak en screening van nieuwe dossiers: 15' per nieuwe gebruiker = 130.289 

gebruikers x 15 (minuten per toer)/ (1.725 uren per jaar x 60') = 18,9 VTE's 

- Aanvraag per toer: 6'45'' per unieke vervoersvraag = 9,8 Mio toers x 47,8% (deel unieke 

toers) x 6,75 (minuten per toer)/ (1.725 uren per jaar x 60') = 306,9 VTE's  

- Screening en doorverwijzing: 1' per unieke vervoersvraag =9,8 Mio toers x 47,8% (deel 

unieke toers) x 1 (minuten per toer)/ (1.725 uren per jaar x 60') = 45,5 VTE's  

 Voor het organiseren van vervoersaanbod werd in het opstartjaar 4 vaste VTE voorzien en per 
11.000 gebruikers een bijkomende VTE: resultaat is een ploeg van 16 VTE’s in het opstartjaar. Na 
3 jaar werden de 4 vaste VTE’s niet langer opgenomen: er is extra werk in de eerste jaren omdat 
het aanbod moet georganiseerd worden, contracten moeten afgesloten worden e.d. De 
assumptie die we hier nemen is dat de hoeveelheid werk na 2 jaar vermindert en zich eerder 
concentreert tot het optimaliseren, vernieuwen en aanpassen van het aanbod. 

 Voor de managementtaken zijn wij uitgegaan van 1 manager per 40 medewerkers. Afhankelijk 
van het soort werk kan de ‘span of control’ kleiner of groter zijn. Met een ‘span of control’ van 
40 medewerkers nemen wij de assumptie dat het beheer van deze ploeg relatief minder tijd in 
beslag neemt ten opzichte van vele andere organisaties, omdat de processen vrij gelijklopend 
zijn. Een performant en functioneel systeem zal hier ook een positieve bijdrage leveren. In het 
scenario van de nulmeting betekent dit een aantal managers van 8 à 10. 
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4.4.3 Overheadkosten 

 Kosten gebouw (huur, onderhoud ea. gerelateerde kosten) voor de MAV: er werd een kost per 
m² als basisassumptie opgenomen. In realiteit zal dit variëren afhankelijk van o.a. de locatie. Als 
bronmateriaal werd het gemiddelde van de kantoorprijzen in verschillende regio’s uit studie van 
Richard Ellis geselecteerd. Dit bedraagt €140 per m². Deze kosten zijn onderhevig aan een index 
van 2,5% per jaar. 

 Het aantal m² werd vastgelegd op 16,1 per VTE en is gebaseerd op een onderzoeksrapport105 uit 
Nederland: ruimtenorm rijkswerkplek (2011) gebaseerd op NFIC gegevens 2011 en is consistent 
met interview in de taxisector. 

 De kost voor nutsvoorzieningen per VTE bedraagt €900 en is gebaseerd op Benchmark 
overheidskantoren (hoeveelheden)* eenheidsprijzen Vlaamse regulator van de elektriciteits- en 
gasmarkt (VREG) voor bedrijven april 2012. Deze kosten zijn onderhevig aan een index van 2,5% 
per jaar. 

 Voor kantoorbenodigdheden en aanverwante werd een basiskost van €1.000 per VTE 
opgenomen. Deze kost is ook onderhevig aan een index van 2,5% per jaar. 

 Investeringen in ICT en aanverwanten: afhankelijk van de vereisten zal de investeringskost in 
grote mate variëren. Uit de interviews bleken er budgetten hiervoor te variëren van €5.000 tot 
€500.000. Als assumptie hebben wij €100.000 voorzien af te schrijven over 5 jaar. Ons inziens 
lijkt een performant en functioneel systeem een voorwaarde voor het goed functioneren van het 
aanbod en zou de investering hoger kunnen oplopen. De jaarlijkse afschrijvingskost op de 
meerinvestering is evenwel lager dan de efficiëntiewinsten die kunnen gerealiseerd worden en 
zullen de resultaten van de berekeningen in het financieel model beperkt doen variëren. In een 
aparte business case zou dit meer van nabij kunnen onderzocht worden.  

 

4.4.4 Kost per gereden kilometer (vervoerskosten) 

Om de kost per gereden kilometer te bepalen werd er een bevraging georganiseerd bij de 
verschillende partijen (zie 3.3.2). De resultaten en de te gebruiken assumpties werden besproken 
met een aantal vertegenwoordigers per vervoersaanbieder.  

Naast deze kost per gereden kilometer die zowel directe als een aantal indirecte kosten bevat zoals 
bijvoorbeeld onderhoud, garage … dient er nog een overheadfactor te worden toegevoegd. Hiervoor 
hebben wij een % berekend waarmee de kost per gereden kilometer werd vermenigvuldigd. Dit 
percentage bevat de kosten voor administratief personeel, management e.d. en werd vastgelegd op 
11%. Bij de taxi’s hebben we dit verhoogt naar 14% om ook een vergoeding voor het kapitaal te 
voorzien. Dit werd zowel toegepast op de kost per gereden kilometer als op de kost per uur voor de 
chauffeurs. 

Hierna wordt per vervoersaanbieder besproken welke assumpties gehanteerd werden:  

 De vergoeding en tegelijk de kost voor vrijwilligersvervoer of MMC’s bedraagt €0,30/km. Mits 
toeslag van een overheadfactor van 11 % komt dit neer op €0,33/km.  

 Voor Diensten Aangepast Vervoer werd een gemiddelde kost berekend tussen 2 DAV’s (VZW 
Antwerpse Rolkar en VZW Eigen Thuis Grimbergen): €0,4/km. Ook hier werd een overheadfactor 
bij gerekend wat een eindresultaat geeft van €0,44/km.  

 Op basis van een studie uit 2010 in de commerciële sector werd een kost berekend en na 
toevoeging van index en een overheadfactor van 14% wordt dit vastgelegd op €0,56/km. 

105 
http://www.cfpb.nl/fileadmin/cfpb/images/publicaties/Rapporten/Onderzoeksrapportage_Kaderstelling_Rijkswerkplek_d
ef.pdf 
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4.4.5 Kost chauffeur per uur (vervoerskosten) 

Voor de MMC’s is er geen kost per chauffeur: er is een vergoeding die vervat zit in de kost per 
gereden kilometer. Bij de Diensten Aangepast Vervoer is er een grote diversiteit zowel qua juridische 
structuur, toe te passen Collectieve Arbeidsovereenkomst (CAO), financieringswijze en organisatie 
wat het werken met assumpties noodzakelijk maakte. 

 Bij de DAV’s werd dit als volgt bepaald: 

- Als basis werd de gemiddelde bruto loonkost genomen. Bron hiervoor waren de 
loonkosten bij VZW Antwerpse Rolkar en VZW Eigen Thuis Grimbergen: gemiddelde 
bedroeg €25/uur.  

- In een volgende stap wordt rekening gehouden met chauffeurs die als vrijwilliger of 
onder artikel 60 werken, waar de kost per uur daalt tot €2/uur (voor artikel 60). Het 
aandeel chauffeurs dat onder dit statuut rijdt verschilt in grote mate per DAV (er is 
ook een kost aan verbonden: zie hierna). Als assumptie werd aangenomen dat 
gemiddeld 1/3 van de chauffeurs vrijwilliger of artikel 60 medewerker is. De 
gemiddelde uurkost werd hierdoor verminderd tot 70% en bedraagt dan €17,5/uur. 

- Het beroep doen op chauffeurs die onder artikel 60 vallen vergt een bijkomende 
kost voor het begeleiden van artikel 60 medewerkers. Hiervoor werd gerekend op 
1/8 VTE per 10 artikel 60 medewerkers (resultaat is bijkomende kost van €0,31/uur). 

- De loonkost bedraagt gemiddeld 50% meer in de weekend of ’s nachts. Om de kost 
per uur voor overdag te berekenen werd als assumptie genomen dat 15% van de 
ritten tijdens weekend/ nacht gebeuren. Dit leidt tot een kost van €16,59/uur.  

- Hierop wordt een overheadkost (11%) aangerekend. Het eindresultaat is een kost 
van €18,42/uur tijdens piek/dal en een kost van €27,45/uur in het weekend of 
tijdens de nacht. 

 Bij de taxi’s werd dit als volgt bepaald: 

- De som van alle taxi gerelateerde personeelskosten ten opzichte van de gereden 
uren geeft een basiskost per uur van  €17,82 (in 2010).  

- Na toeslag met de gezondheidsindex (2,4%) en overheadkosten (14%) komt dit neer 
op €20,80/uur.  

- Om de kost te bepalen voor het verschil tussen piek/dal of weekend en nacht werd 
een gemiddelde additionele kost berekend van 55%. Wanneer we ook hier een 
onderscheid maken tussen enerzijds piek of dal (85% van de prestaties) en 
anderzijds weekend en nacht (15% van de prestaties) krijgen we een resultaat van 
respectievelijk €19,22/uur en €29,78/uur. 

 

  

  
Businessplan Vlaams Toegankelijk Vervoersysteem        143 



5. Scenario’s en financiële impact in functie van de huidige en 
toekomstige markt 

Samengevat 

Om de effecten van mogelijke beleidskeuzes (bijvoorbeeld het aandeel openbaar vervoer laten 
toenemen, de voorwaarden voor aangepast vervoer verzwakken of verstrengen) na te gaan, alsook 
de financiële impact van deze keuzes in functie van de huidige en toekomstige markt, worden 
verschillende scenario’s opgesteld. De besproken scenario’s hebben geen verband met werkelijke 
toekomstige beslissingen, houden geen waardeoordeel in en zijn geen weerspiegeling van wat we 
wensen te bereiken. Ze hebben enkel als doel om de benodigde transportmiddelen, en bijhorende 
financiële effecten, van deze beleidskeuzes te kunnen inschatten. 

De nulmeting toont aan dat het aantal toers van de gebruikers zal stijgen in 2020 en 2030, wat 
verklaard kan worden door het feit dat er meer personen met een beperking zijn in Vlaanderen 
(voornamelijk door demografische wijzigingen). Hierdoor zal ook het totale aantal kilometers sterk 
toenemen in de toekomstjaren. 

We merken op dat het aantal ritten en het aantal kilometers lineair toenemen in de tijd, wat naast 
de jaarlijkse index mede zorgt voor een stijging in de totale kostprijs voor zowel gebruikers als de 
Vlaamse overheid. Ook de gemiddelde kostprijs per rit stijgt voor de gebruiker van €52,5 naar €85,8 
per rit, terwijl deze voor de Vlaamse Overheid stijgt van €142,7 naar €226,8 per rit. 

De modal split zoals toegepast in dit scenario maakt dat een groot deel van de ritten uitgevoerd 
worden door de commerciële sector waardoor de vervoerskost per rit heel hoog is. 

In het tweede scenario, namelijk gebiedsdekking met 50% compensatie, zijn er in het opstartjaar en 
in de toekomstjaren minder toers van de gebruikers (aangezien de niet-gecompenseerde 
verplaatsingen niet gemodelleerd worden). Het aantal toers, en hiermee samenhangend het aantal 
kilometers van de vervoerders, zal eveneens stijgen in de toekomstjaren. 

In dit scenario wordt 50% van de toers gecompenseerd wat een grote daling betekent in de 
vervoerskosten, maar daarnaast is er de wijziging in de modal split waardoor een groter aandeel van 
de toers wordt toegewezen aan vrijwilligersvervoer of MMC’s en de DAV’s, waardoor de 
vervoerskosten per rit dalen. 

In het scenario met meer toegankelijk openbaar vervoer zal het aantal toers jaarlijks dalen (namelijk 
minder vervoersvragen want minder gebruikers van aangepast vervoer), waardoor ook het aantal 
kilometers zal afnemen. In vergelijking met het scenario gebiedsdekking met 50% compensatie  
neemt het aantal toers van de gebruikers hierdoor af met 20% in 2020, en zelfs 40% in 2030. 

Dit scenario combineert de voordelen van het vorig scenario (gebiedsdekking met 50% compensatie) 
met een meer toegankelijk openbaar vervoer wat het aantal ritten, toers en kilometers doet 
afnemen en hierdoor ook de vervoerskosten. Bij dit scenario dient wel rekening gehouden te 
worden met extra investeringen in het toegankelijk openbaar vervoer, voornamelijk voor de halte-
infrastructuur. 

In het scenario met meer flexibiliteit van de gebruikers neemt daarenboven het aantal kilometers 
van de vervoerders nog extra af, aangezien een efficiëntere rittenplanning mogelijk is. In vergelijking 
met het scenario gebiedsdekking met 50% compensatie neemt het aantal kilometers hierdoor af 
met 6% in 2010, met 25% in 2020 en zelfs met 41% in 2030 (ook mede door de verbeterde 
toegankelijkheid in het openbaar vervoer). 

In dit scenario combineren we de vorige scenario’s met meer flexibiliteit waardoor het aantal ritten 
en gereden kilometers nodig om de toers uit te voeren afnemen (hogere bezetting). Hierdoor 
verminderen de vervoerskosten per toer. 

Om een financieel haalbaar gebiedsdekkend aangepast vervoer te realiseren zal het noodzakelijk zijn 
om de nodige stimulansen te voorzien die toelaten om de belangrijkste kostendrijvers te bewaken. 
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De zogenaamde ‘modal split’ of een optimale mix tussen de verschillende vervoersaanbieders, 
alsook het realiseren van aangepast openbaar vervoer en het vergroten van de flexibiliteit zijn de 
sleutelelementen om de financiering haalbaar te houden.  

Een bijkomend element naar financiële haalbaarheid is de organisatie van de MAV waar centrale 
aansturing op vlak van processen, kwaliteitsbewaking en informatica noodzakelijk zal zijn om het 
gebiedsdekkend aangepast vervoer te kunnen realiseren. Dit zal mogelijk stapsgewijs moeten 
gebeuren, maar dit dient te worden ingeschreven in de doelstellingen van de MAV.  

De kostprijs van een MAV wordt voor het opstartjaar geschat op €14 miljoen tot €17 miljoen 
afhankelijk van de scenario’s.  

 
 
5.1 Inleiding 

Om de effecten van mogelijke beleidskeuzes (bijvoorbeeld het aandeel openbaar vervoer laten 
toenemen, de voorwaarden voor aangepast vervoer verzwakken of verstrengen) na te gaan, alsook 
de financiële impact van deze keuzes in functie van de huidige en toekomstige markt, worden 
verschillende scenario’s opgesteld. De besproken scenario’s hebben geen verband met werkelijke 
toekomstige beslissingen, houden geen waardeoordeel in en zijn geen weerspiegeling van wat we 
wensen te bereiken. Ze hebben enkel als doel om de benodigde transportmiddelen, en bijhorende 
financiële effecten, van deze beleidskeuzes te kunnen inschatten. 

In deze studie werden verschillende uiteenlopende scenario’s uitgewerkt, zodat de invloed van 
diverse beleidskeuzes kon bepaald worden. Hierbij werd gestart met een beschrijving van de 
werkelijke situatie van het gebruik en aanbod van aangepast vervoer. Compensatie van het vervoer 
door de Vlaamse overheid werd onderzocht (in kader van het ‘Decreet tot compensatie van de 
openbaredienstverplichting tot het vervoer van personen met een handicap of een ernstig beperkte 
mobiliteit’ (zie 1.4.4.3.2)), waarbij als varianten werden verondersteld dat de overheid ofwel de helft 
van alle verplaatsingen zou compenseren, ofwel 80% van alle verplaatsingen. Deze laatste variant 
veronderstelt echter dat slechts 20% van alle verplaatsingen zou worden uitgevoerd door niet-
gecompenseerde vervoersaanbieders. Daarom werd enkel deze eerste variant (namelijk 50% van alle 
verplaatsingen gecompenseerd door de Vlaamse overheid) weerhouden in dit rapport.  

Een tweede beleidskeuze betreft het (aandeel in) gebruik van het openbaar vervoer door personen 
met een beperking in Vlaanderen. Aangezien Europese regelgeving veronderstelt dat extra 
investeringen gerealiseerd zullen worden om de toegankelijkheid van het openbaar vervoer te 
verbeteren, wordt de impact berekend van een verhoogd gebruik van het openbaar vervoer door 
personen met een beperking. De consequentie hiervan is dat, voornamelijk in de toekomstjaren, 
minder personen met een beperking gebruik zullen (moeten) maken van aangepast vervoer. Als 
beleidskeuze werd eveneens de flexibiliteit van de gebruiker onderzocht. In de stated-preference 
vragenlijst (zie 3.1.2) werden de verwachtingen van de gebruikers bevraagd omtrent aangepast 
vervoer. Hieruit werd duidelijk dat gebruikers gemiddeld een tijdsmarge van 20 minuten aanvaarden 
voor hun verplaatsingen met een vast begintijdstip, 65 minuten voor hun verplaatsingen met een 
variabel begintijdstip, en een maximale omrijtijd van 20 minuten. Er werd onderzocht wat de impact 
was van een wijziging in deze attributen bij het inplannen van de verplaatsing, met andere woorden 
hoeveel bespaard kon worden indien de gebruiker zich iets flexibeler opstelt (terwijl in de 
voorgaande scenario’s de verplaatsingen strikt werden ingepland volgens de wensen van de 
gebruikers). Deze wijzigingen in flexibiliteit zijn slechts beperkt verondersteld, zodat de gebruiker 
hierdoor niet zou afgeschrikt worden om de verplaatsing met aangepast vervoer af te leggen.  
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5.2 Overzicht scenario’s 

 
Figuur 31: Overzicht van scenario’s 

Het eerste scenario beschrijft de ‘Nulmeting’: een simulatie van de werkelijke situatie, met de 
huidige verdeling van het (aangepast) vervoer over de verschillende typen vervoersaanbieders. 
Hierbij wordt verondersteld dat de huidige markt aangepast vervoer ongewijzigd zal evolueren in de 
toekomst. 

Het tweede scenario ‘Gebiedsdekking’ veronderstelt volledig gebiedsdekkend gecompenseerd 
aangepast vervoer (geografisch overal toegankelijk in Vlaanderen). Hierbij wordt verondersteld dat 
de Vlaamse overheid de helft van alle verplaatsingen zal compenseren. 

Het derde scenario ‘Meer toegankelijk Openbaar Vervoer’, dat voortbouwt op het vorige scenario 
Gebiedsdekking en dezelfde aannames heeft, veronderstelt dat jaarlijks steeds meer personen met 
een beperking gebruik kunnen maken van het openbaar vervoer. Dit scenario veronderstelt extra 
investeringen om de toegankelijkheid van het openbaar vervoer te verbeteren. 

Het vierde scenario ‘Meer flexibiliteit bij de gebruiker’, dat eveneens voortbouwt op de twee vorige 
scenario’s en ook dezelfde aannames heeft, veronderstelt ten slotte dat een meer geoptimaliseerde 
rittenplanning mogelijk is, doordat de gebruikers zich iets flexibeler opstellen bij het inplannen van 
hun vervoersvragen (onder andere bredere tijdsmarges en langere omrijtijden).  

Het vijfde scenario is gelijkaardig aan het voorgaande (met dezelfde veronderstellingen), maar heeft 
als verschil dat hierbij 100% van de toers gecompenseerd wordt door de Vlaamse overheid. Hierbij 
wordt dus een volledig gebiedsdekkend en complementair vervoersysteem verondersteld. Dit 
laatste scenario wordt enkel doorgerekend voor het toekomstjaar 2030. 

 

5.2.1 Basisscenario op basis van nulmeting van aangepast vervoer 

Het basisscenario is een simulatie volgens de werkelijke situatie van het aangepast vervoer en de 
werkelijke modal split. Het verplaatsingspotentieel van personen met een beperking en ouderen (in 
3.1.4.1.2) toonde aan dat het aangepast vervoer een aandeel van 7,44% van alle toers betreft, met 
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als verdeling tussen de verschillende typen vervoersaanbieders: 

 Minder Mobielen Centrales (MMC) = 0,43% 

 Diensten Aangepast Vervoer (DAV) = 0,51% 

 Taxi’s/VVB = 6,50% 

Dit scenario veronderstelt dat de gebruiker vrije keuze heeft over het type van vervoersaanbieder, 
maar er wordt bij de toewijzing echter wel rekening gehouden met de huidige criteria in verband 
met hulpmiddellen (niet-opklapbare rolstoel niet mogelijk bij MMC) en inkomenscriteria (maximaal 
inkomen van 2x het leefloon bij MMC). Er wordt eveneens rekening gehouden met de huidige 
werkingsgebieden van de vervoersaanbieders. Ritten tijdens de nacht worden grotendeels 
uitgevoerd door taxi’s, en worden slechts beperkt uitgevoerd door vrijwilligers (MMC’s). Tijdsmarges 
en omrijtijden worden verondersteld zoals aangegeven in de gebruikersbevraging, waarbij de 
tijdsmarge evenredig wordt verdeeld over de heen- en terugrit. 

 

5.2.1.1 Resultaten van het rittenplanningsmodel 

De resultaten van de doorrekening, zowel voor de huidige als de toekomstige markt, tonen aan 
dat de modal split sterk overeen komt met de werkelijke situatie. De modal split blijft hierbij 
gelijk in de toekomstjaren. Er is immers geen incentive op basis waarvan deze zou wijzigen. 

Tabel 6: Modal split van scenario nulmeting 

% Huidige situatie 2010 2020 2030 

MMC 0,43 0,40 0,42 0,43 

DAV 0,51 0,51 0,49 0,53 

Taxi/VVB 6,50 6,52 6,53 6,47 

Het aantal toers, ritten en kilometers per week- en weekenddag volgens type vervoersaanbieder 
werd doorgerekend voor 2010, 2020 en 2030; zoals weergegeven in onderstaande tabellen.  

In tabel 7 wordt het aantal verplaatsingen met aangepast vervoer voor een bepaalde weekdag 
getoond, als resultaat van het model. Deze cijfers komen niet overeen met het aantal werkelijk 
uitgevoerde ritten in realiteit, maar zijn resulterend van de doorrekeningen van het model. 

Tabel 7: Aantal toers, ritten en km’s per weekdag volgens scenario nulmeting 

Weekdag MMC DAV Taxi/VVB Totaal % verschil 

2010 Aantal toers 1.621 2.074 26.655 30.350   

Aantal ritten 811 640 8.011 9.462   

Aantal km’s 58.368 71.890 798.500 928.758   

2020 Aantal toers 1.987 2.308 31.003 35.298 + 16,30 

Aantal ritten 924 757 9.113 10.794 + 14,08 

Aantal km’s 66.621 83.422 917.541 1.067.585 + 14,95 

2030 Aantal toers 2.296 2.838 34.700 39.834 + 31,25 

Aantal ritten 1.087 846 10.026 11.959 + 26,39 

Aantal km’s 79.999 95.269 1.030.743 1.206.011 + 29,85 

Tabel 8: Aantal toers, ritten en km’s per weekenddag volgens scenario nulmeting 

Weekenddag MMC DAV Taxi/VVB Totaal % verschil 
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2010 Aantal toers 1.079 1.343 16.160 18.582  

Aantal ritten 540 394 4.789 5.723  

Aantal km’s 37.098 44.447 499.932 581.478  

2020 Aantal toers 1.284 1.517 18.837 21.638 + 16,45 

Aantal ritten 613 434 5.325 6.372  + 11,34 

Aantal km’s 46.729 49.733 563.908 660.370  + 13,57 

2030 Aantal toers 1.441 1.772 21.175 24.388 + 31,25 

Aantal ritten 716 512 5.904 7.132 + 24,62 

Aantal km’s 56.342 59.919 634.901 751.162 + 29,18 

Het aantal toers, ritten en kilometers op jaarbasis volgens type vervoersaanbieder voor 2010, 
2020 en 2030 wordt weergegeven in onderstaande tabel. 

Tabel 9 geeft het aantal verplaatsingen met aangepast vervoer, als resultaat van de 
doorrekeningen van het model, voor het volledige jaar. Dit is het resultaat van de voorafgaande 
tabellen, die de toers per dag aangeven per weekdag (30.350 x 261 dagen) en per weekenddag 
(18.582 x 104 dagen). 

Tabel 9: Aantal ritten, toers en km’s op jaarbasis volgens scenario nulmeting 

Jaarbasis MMC DAV Taxi/VVB Totaal % 
verschil 

2010 Aantal toers 535.297 680.986 8.637.595 9.853.878  

Aantal ritten 267.831 208.016 2.588.927 3.064.774  

Aantal km’s 19.092.240 23.385.778 260.401.428 302.879.550  

2020 Aantal toers 652.143 760.156 10.050.831 11.463.130 + 16,33 

Aantal ritten 304.916 242.713 2.932.293 3.479.922  + 13,55 

Aantal km’s 22.247.897 26.945.374 298.124.633 347.318.165  + 14,67 

2030 Aantal toers 749.120 925.006 11.258.900 12.933.026 + 31,25 

Aantal ritten 358.171 274.054 3.230.802 3.863.027 + 26,05 

Aantal km’s 26.739.307 31.096.785 335.053.627 392.889.719 + 29,72 

Het totale jaarlijkse aantal toers van de gebruikers zal toenemen in de toekomstjaren, enkel 
omwille van demografische wijzigingen. Als gevolg hiervan, zal het totale aantal kilometers ook 
toenemen. 

Tabel 10: Overzicht aantal toers en kilometers volgens scenario nulmeting 

 2010 2020 2030 

Aantal toers gebruikers 9.853.878 11.463.130 12.933.026 

     % verschil -  +16,33 % + 31,25 % 

Aantal kilometers vervoerders 302.879.586 347.318.117 392.889.808 

     % verandering - + 14,67 % + 29,72 % 
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5.2.1.2 Resultaten van het financieel model 

Het financieel model bevat gedetailleerde cijfers per jaar over de inkomsten en uitgaven per 
actor. In de bespreking van de financiële scenario’s tonen we per scenario de opbrengsten en 
kosten per vervoersaanbieder in het opstartjaar, in 2020 en in 2030, alsook wat dit betekent per 
rit. 

Onderaan de tabel tonen we de vereiste bijdrage van de Vlaamse overheid, ingedeeld in de 
bijdragen op basis van de compensaties en bijkomende vereiste financiering voor de MAV, alsook 
de tekorten bij de vervoersaanbieders, en de bijdragen voor de gebruikers. 

Tabel 11: Resultaten financieel model volgens scenario nulmeting 
Vrijwilligersvervoer opstart /rit 2020 /rit 2030 /rit 

Opstapgeld voor gereden toers 0  0  0  
Vergoeding voor beladen kms 6.105.129  8.762.027  13.570.960  
Totale inkomsten 6.105.129 22,8 8.762.027 28,7 13.570.960 37,9 
              
Kost voor gereden kms 6.357.684  9.026.628  13.887.475  
Kost voor chauffeurs 0  0  0  
Totale uitgaven 6.357.684 23,7 9.026.628 29,6 13.887.475 38,8 
        
Resultaat -252.555 -0,94 -264.601 -0,87 -316.516 -0,88 
              

Diensten aangepast vervoer opstart   2020   2030   
Opstapgeld voor gereden toers 0  0  0  
Vergoeding voor beladen kms 20.151.639  28.464.486  41.692.891  
Totale inkomsten 20.151.639 96,9 28.464.486 117,3 41.692.891 152,1 
        
Kost voor gereden kms 21.151.860  29.163.320  42.916.919  
Kost voor chauffeurs 32.874.049  46.427.267  69.003.208  
Totale uitgaven 54.025.909 259,7 75.590.587 311,4 111.920.127 408,4 
        
Resultaat -33.874.270 -162,84 -47.126.101 -194,16 -70.227.237 -256,25 
              

Taxi's opstart   2020   2030   
Opstapgeld voor gereden toers 0  0  0  
Vergoeding voor beladen kms 360.425.330  509.185.734  730.438.250  
Totale inkomsten 360.425.330 139,2 509.185.734 173,6 730.438.250 226,1 
        
Kost voor gereden kms 279.067.822  395.478.577  562.218.822  
Kost voor chauffeurs 398.009.724  564.613.707  804.306.415  
Totale uitgaven 677.077.546 261,5 960.092.283 327,4 1.366.525.236 423,0 
        
Resultaat -316.652.217 -122,31 -450.906.549 -153,77 -636.086.986 -196,88 
              
              
Bijdragen Vlaamse overheid -68.845.283 -22,5 -94.356.361 -27,1 -135.753.467 -35,1 
 
Vereiste bijkomende 
financiering 

-368.462.392 -120,2 -521.818.917 -150,0 -740.557.546 -191,7 

Totale vereiste financiering -437.307.675 -142,7 -616.175.278 -177,1 -876.311.013 -226,8 
        Bijdrage gebruikers -161.941.107 -52,8 -228.502.365 -65,7 -331.617.076 -85,8 
# ritten 3.064.781  3.479.922  3.863.031   
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We merken op dat het aantal ritten en het aantal kilometers lineair toenemen in de tijd, wat 
naast de jaarlijkse index mede zorgt voor een stijging in de totale kostprijs voor zowel gebruikers 
als de Vlaamse overheid. Ook de gemiddelde kostprijs per rit stijgt voor de gebruiker van €52,5 
naar €85,8 per rit, terwijl deze voor de Vlaamse overheid stijgt van €142,7 naar €226,8 per rit. 

De modal split zoals toegepast in dit scenario maakt dat een groot deel van de ritten uitgevoerd 
wordt door de commerciële sector waardoor de vervoerskosten per rit heel hoog zijn (zie ook 
verder bij 5.3 Vergelijking scenario’s).  

 

5.2.2 Gebiedsdekking met 50% compensatie 

Dit tweede scenario gaat uit van een volledig gebiedsdekkend gecompenseerd aangepast vervoer in 
Vlaanderen. Het ‘Decreet tot compensatie van de openbaredienstverplichting tot het vervoer van 
personen met een handicap of een ernstig beperkte mobiliteit’– goedgekeurd door het Vlaams 
Parlement op 21 december 2012, houdt immers in dat een vooraf bepaalde selectie van 
vervoersaanbieders compensatie kunnen aanvragen op basis van de gereden (beladen) kilometers 
met een rolstoelgebruiker of persoon met ernstig beperkte mobiliteit. Deze vervoerders dienen te 
voorzien in permanent beschikbaar vervoer op kwalitatief hoogstaande wijze, tegen kostprijs, van 
personen met een handicap of een ernstig beperkte mobiliteit op het grondgebied van het Vlaams 
gewest en het Brussels Hoofdstedelijk gewest. De vervoerder kan zelf een bepaald instapgeld vragen 
aan de gebruiker, maar de Vlaamse Regering bepaalt het minimum- en maximumbedrag. 

De daadwerkelijke selectie van vervoersaanbieders en vervoersgebieden onder het decreet van 
compensatie van het vervoer van personen met een ernstig beperkte mobiliteit is nog onbekend. In 
dit scenario gaan we daarom uit van een verdeling van 50% niet-commerciële vervoersaanbieders, 
en 50% commerciële vervoersaanbieders. Een mogelijke verdeling van vervoersaanbieders wordt op 
onderstaande kaart getoond, waarbij de afgebeelde vervoersaanbieders geen verband houden met 
de vervoersaanbieders die daadwerkelijk geselecteerd worden onder het decreet.  

 
Figuur 32: Mogelijke verdeling van gecompenseerde niet-commerciële en commerciële vervoersaanbieders 

In dit scenario wordt verondersteld dat 50% van alle toers gecompenseerd wordt door de Vlaamse 
overheid in kader van het decreet tot compensatie van de openbaredienstverplichting tot het 
vervoer van personen met een handicap of een ernstig beperkte mobiliteit. Omwille van beperkte 
budgetten zal de overige 50% van de toers niet gecompenseerd kunnen worden, en dienen deze dus 
te worden uitgevoerd door niet-gecompenseerde vervoersaanbieders. Deze verplaatsingen houden 
voor de gebruikers een grote kost in, die echter niet gemodelleerd wordt in deze studie. Voor deze 
verplaatsingen kunnen wel andere kanalen gebruikt worden, bijvoorbeeld federale dienstencheques 
of taxicheques. 
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Er wordt ook verondersteld dat het aandeel verplaatsingen met MMC een verdubbeling kent ten 
opzichte van de huidige situatie. Hierbij dient er dan ook extra te worden ingezet op het aantrekken 
van nieuwe vrijwilligers door middel van promotie en sensibilisatie.  

Alle andere assumpties blijven ongewijzigd ten opzichte van het basisscenario. 

 

5.2.2.1  Resultaten van het rittenplanningsmodel 

De resultaten van de doorrekening volgens dit scenario tonen een verdubbeling van het aandeel 
toers met MMC (0,85% in plaats van 0,43%). De overige 6,58% wordt ongeveer gelijk verdeeld 
tussen gecompenseerde (combinatie van zowel voormalige DAV’s als taxi’s/VVB) en niet-
gecompenseerde vervoersaanbieders. De modal split blijft quasi ongewijzigd in de toekomstige 
markt. 

Tabel 12: Modal split volgens scenario gebiedsdekking met 50% compensatie 

% Huidige situatie 2010 2020 2030 

MMC 0,43 0,85 0,86 0,84 

Gecompenseerd 0,51 3,26 3,28 3,28 

Niet-gecompenseerd 6,50 3,32 3,30 3,31 

Het aantal toers, ritten en kilometers per week- en weekenddag volgens type vervoersaanbieder 
werd opnieuw doorgerekend voor 2010, 2020 en 2030. 

Tabel 13: Aantal toers, ritten en km’s per weekdag volgens scenario gebiedsdekking met 50% compensatie 

Weekdag MMC Gecompenseerd Niet-
gecompenseerd 

Totaal % 
verschil 

2010 Aantal 
toers 

3.472 13.318 13.560 30.350  

Aantal 
ritten 

1.501 3.515 4.719 9.735  

Aantal 
km’s 

118.655 421.195 465.067 1.004.917  

2020 Aantal 
toers 

4.088 15.548 15.662 35.298 + 16,30 

Aantal 
ritten 

1.718 4.061 5.263 11.042 + 13,43 

Aantal 
km’s 

135.738 484.084 552.078 1.171.899 + 16,62 

2030 Aantal 
toers 

4.508 17.605 17.721 39.834 + 31,25 

Aantal 
ritten 

1.867 4.503 5.793 12.163 + 24,94 

Aantal 
km’s 

146.003 536.903 609.888 1.292.794 + 289,26 
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Tabel 14: Aantal toers, ritten en km’s per weekenddag volgens scenario gebiedsdekking met 50% compensatie 

Weekenddag MMC Gecompenseerd Niet-
gecompenseerd 

Totaal % 
verschil 

2010 Aantal 
toers 

2.130 8.207 8.245 18.582  

Aantal 
ritten 

946 2.025 2.854 5.825  

Aantal km’s 76.787 257.854 285.162 619.803  

2020 Aantal 
toers 

2.486 9.525 9.627 21.638 + 16,45 

Aantal 
ritten 

1.053 2.317 3.175 6.545 + 12,36 

Aantal km’s 86.536 299.785 336.718 723.039 + 16,66 

2030 Aantal 
toers 

2.806 10.746 10.836 24.388 + 31,25 

Aantal 
ritten 

1.177 2.613 3.472 7.262 + 24,67 

Aantal km’s 91.900 335.314 367.723 794.937 + 28,26 

Het aantal toers, ritten en kilometers op jaarbasis volgens type vervoersaanbieder voor 2010, 
2020 en 2030 wordt weergegeven in onderstaande tabel. 
Tabel 15: Aantal toers, ritten en km’s op jaarbasis volgens scenario gebiedsdekking met 50% compensatie 

Jaarbasis MMC Gecompenseerd Niet-
gecompenseerd 

Totaal % 
verschil 

2010 Aantal 
toers 

1.127.712 4.329.526 4.396.640 9.853.878  

Aantal 
ritten 

490.145 1.128.015 1.528.475 3.146.635  

Aantal 
km’s 

38.954.795 136.748.719 151.039.183 326.742.696  

2020 Aantal 
toers 

1.325.512 5.048.628 5.088.990 11.463.130 + 16,33 

Aantal 
ritten 

557.910 1.300.889 1.703.843 3.562.642 + 13,22 

Aantal 
km’s 

44.427.228 157.523.440 179.110.996 381.061.664 + 16,62 

2030 Aantal 
toers 

1.468.412 5.712.489 5.752.125 12.933.026 + 31,25 

Aantal 
ritten 

609.695 1.447.035 1.873.061 3.929.791 + 24,89 

Aantal 
km’s 

47.664.509 175.004.377 197.423.944 420.092.831 + 28,57 
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Het totale jaarlijkse aantal toers van de gebruikers zal toenemen met een gelijk percentage als in 
het voorgaande scenario, aangezien het aantal vervoersvragen ongewijzigd is. Het totale aantal 
kilometers zal in de toekomst eveneens gelijkaardig stijgen als in het vorige scenario. De 
aantallen van de niet-gecompenseerde vervoersaanbieders worden echter niet gemodelleerd, en 
zijn dus ook niet opgenomen in deze cijfers (en deze van de volgende scenario’s). 

Tabel 16: Overzicht aantal toers en kilometers volgens scenario gebiedsdekking met 50% compensatie 

 2010 2020 2030 

Aantal toers gebruikers 5.457.238 6.374.140 7.180.901 

     % verschil - + 16,80% + 31,58% 

Aantal kilometers vervoerders 175.703.513 201.950.668 222.668.887 

     % verandering - + 14,94% + 26,73% 

 

5.2.2.2 Resultaten van het financieel model 

Hieronder volgen de opbrengsten en kosten per vervoersaanbieder in het opstartjaar, in 2020 en 
in 2030, alsook wat dit betekent per rit. 

Onderaan de tabel tonen we de vereiste bijdrage van de Vlaamse overheid, ingedeeld in de 
bijdragen op basis van de compensaties en bijkomende vereiste financiering voor de MAV, alsook 
de tekorten bij de vervoersaanbieders, en de bijdragen voor de gebruikers. 

 

Tabel 17: Resultaten financieel model volgens scenario gebiedsdekking met 50% compensatie 

Vrijwilligersvervoer opstart /rit 2020 /rit 2030 /rit 
Opstapgeld voor gereden 
toers 

0  0  0  

Vergoeding voor beladen 
kms 

13.160.271  17.955.178  24.365.492  

Totale inkomsten 13.160.271 26,1 17.955.178 32,2 24.365.492 40,0 
        
Kost voor gereden kms 13.335.825  18.025.378  24.755.342  
Kost voor chauffeurs 0  0  0  
Totale uitgaven 13.335.825 26,5 18.025.378 32,3 24.755.342 40,6 
        
Resultaat -175.554 -0,35 -70.200 -0,13 -389.850 -0,64 
             

Diensten aangepast 
vervoer 

opstart  2020  2030  

Opstapgeld voor gereden 
toers 

0  0  0  

Vergoeding voor beladen 
kms 

39.616.288  53.150.800  76.201.982  

Totale inkomsten 39.616.288 69,9 53.150.800 84,5 76.201.982 109,0 
        
Kost voor gereden kms 29.499.394  40.060.245  56.665.206  
Kost voor chauffeurs 47.962.696  65.492.102  91.418.034  
Totale uitgaven 77.462.090 136,7 105.552.347 167,8 148.083.240 211,9 
        
Resultaat -37.845.802 -66,8 -52.401.547 -83,30 -71.881.257 -102,85 
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Taxi's opstart   2020   2030   
Opstapgeld voor gereden 
toers 

0  0  0  

Vergoeding voor beladen 
kms 

54.524.440  74.718.946  109.442.868  

Totale inkomsten 54.524.440 91,5 74.718.946 111,2 109.442.868 146,3 
        
Kost voor gereden kms 41.205.544  56.264.785  80.407.068  
Kost voor chauffeurs 53.973.520  73.994.791  106.750.751  
Totale uitgaven 95.179.064 159,7 130.259.576 193,9 187.157.819 250,2 
        
Resultaat -40.654.623 -68,20 -55.540.630 -82,67 -77.714.952 -103,88 
        
        
Bijdragen Vlaamse 
overheid 

-30.370.759 -18,2 -41.398.501 -22,3 -59.606.193 -29,0 

Vereiste bijkomende 
financiering 

-89.490.237 -53,7 -121.419.480 -65,3 -169.351.463 -82,3 

Totale vereiste 
financiering 

-119.860.996 -71,9 -162.817.981 -87,6 -228.957.657 -111,3 

        
Bijdrage gebruikers -76.930.240 -46,2 -104.426.423 -56,2 -150.404.149 -73,1 
        
# ritten 1.666.285  1.858.796  2.056.728  

In dit scenario wordt, zoals vermeld in 5.2.2.1, 50% van de toers gecompenseerd wat een grote 
daling betekent in de vervoerskosten, maar daarnaast is er de wijziging in de modal split 
waardoor een groter aandeel van de toers wordt toegewezen aan vrijwilligersvervoer of MMC’s 
en de DAV’s, waardoor de vervoerskosten per rit dalen. 

 

5.2.3 Meer toegankelijk OV 

Het derde scenario bouwt voort op het voorgaande scenario Gebiedsdekking. Dezelfde aannames 
worden hierbij dus gehanteerd: gebiedsdekkend gecompenseerd aangepast vervoer waarvan 50% 
van de verplaatsingen gecompenseerd wordt door de Vlaamse overheid, en een verdubbeling van 
het huidige aandeel MMC-gebruik. 

In dit scenario wordt eveneens verondersteld dat de toegankelijkheid van het openbaar vervoer 
stapsgewijs zal verbeteren, zowel de fysieke toegankelijkheid, de toegankelijke communicatie, e.d. 
Dit heeft als gevolg dat er jaarlijks méér personen, die momenteel gebruik maken van aangepast 
vervoer, gebruik zullen kunnen maken van het openbaar vervoer. Er wordt hierbij onderscheid 
gemaakt tussen personen die zich zelfstandig naar de halte kunnen verplaatsen, en personen die 
zich niet zelfstandig naar de halte kunnen verplaatsen.  

Voor personen die zich wel zelfstandig naar de halte kunnen verplaatsen, veronderstellen we dat 
jaarlijks 2,5% méér personen gebruik zullen kunnen maken van het openbaar vervoer. De modal split 
van deze personen zal dus voornamelijk in de toekomstjaren wijzigen: in 2010 is het aandeel 
aangepast vervoer 7,44%, terwijl de komende jaren telkens 2,5% (van deze 7,44%) méér personen 
een verschuiving kennen van aangepast vervoer naar het openbaar vervoer. De modal split voor 
deze personen wijzigt dan als volgt: 
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Tabel 18: Wijziging in modal split door een meer toegankelijk OV 

 Aangepast vervoer Openbaar vervoer 

2010 7,44 % 11,25 % 

2020 5,96 % 12,73 % 

2030 4,42 % 14,27 % 

Voor personen die niet zelfstandig naar de halte kunnen verplaatsen, blijft de modal split gelijk: 
hierbij is het aandeel aangepast vervoer zowel in 2010, 2020 als 2030 steeds gelijk aan 7,44%. 

De veronderstelling van meer toegankelijk openbaar vervoer houdt in dat er extra investeringen 
noodzakelijk zijn om deze toegankelijkheid te bewerkstelligen, zowel wat betreft de voertuigen als 
de haltes. Europese regelgeving legt echter richtlijnen op voor een toegankelijker openbaar vervoer, 
dewelke ook door België dienen gerealiseerd te worden, bijvoorbeeld door het opleggen van 
groeipaden in beheersovereenkomsten van onder andere De Lijn en de NMBS. De inrichting van de 
bus- en tramhaltes valt in de meeste gevallen onder de verantwoordelijkheid van de wegbeheerders 
(Vlaams gewest en gemeentebesturen). Bij de busstations en de trambanen in eigen bedding legt De 
Lijn de haltes dan weer zelf aan. De toegankelijkheid hiervan verbeteren is een grotere uitdaging. 
Deze extra investeringen, zowel wat betreft het rollend materieel als de halte-infrastructuur, dienen 
dus in het achterhoofd gehouden te worden, maar worden niet gemodelleerd in deze studie. 

 

5.2.3.1 Resultaten van het rittenplanningsmodel 

De resultaten van de doorrekening tonen aan dat de relatieve verdeling tussen de verschillende 
typen vervoersaanbieders gelijk blijft, maar dat het totale aandeel aangepast vervoer jaarlijks 
afneemt (ten voordele van het gebruik van het openbaar vervoer). In 2010 is de modal split gelijk 
aan deze van het vorige scenario, namelijk een verdubbeling van het huidige aandeel MMC-
gebruik, en een gelijke verdeling van de overige toers tussen gecompenseerde en niet-
gecompenseerde vervoersaanbieders. Het aandeel van elk type vervoersaanbieder zal jaarlijks 
met 2,5% afnemen in de toekomstige markt. 

Tabel 19: Modal split volgens scenario meer toegankelijk OV 

% Huidige situatie 2010 2020 2030 

MMC 0,43 0,83 0,67 0,50 

Gecompenseerd 0,51 3,28 2,64 1,97 

Niet-gecompenseerd 6,50 3,31 2,65 1,95 

 

Het aantal toers, ritten en kilometers per week- en weekenddag volgens type vervoersaanbieder 
werd doorgerekend voor 2010, 2020 en 2030; zoals weergegeven in onderstaande tabellen. 

Tabel 20: Aantal toers, ritten en km’s per weekdag volgens scenario meer toegankelijk OV 

Weekdag MMC Gecompenseerd Niet-
gecompenseerd Totaal % 

verschil 

2010 Aantal 
toers 

3.406 13.407 13.537 30.350  

Aantal 
ritten 

1.484 3.630 4.606 9.720  

Aantal 
km’s 

123.147 429.265 458.591 1.011.003  
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2020 Aantal 
toers 

3.156 12.513 12.583 28.252 - 6,91 

Aantal 
ritten 

1.398 3.383 4.401 9.182 - 5,53 

Aantal 
km’s 

106.419 394.832 441.352 942.603 -6,77 

2030 Aantal 
toers 

2.672 10.537 10.435 23.644 - 22,10 

Aantal 
ritten 

1.228 2.863 3.794 7.885 - 18,88 

Aantal 
km’s 

94.859 336.684 368.172 799.715 - 20,90 

 
Tabel 21: Aantal toers, ritten en km’s per weekenddag volgens scenario meer toegankelijk OV 

Weekenddag MMC Gecompenseerd Niet-
gecompenseerd Totaal % 

verschil 

2010 Aantal 
toers 

2.146 8198 8.238 18.582  

Aantal 
ritten 

960 2.036 2.826 5.822  

Aantal km’s 70.675 264.884 291.722 627.281  

2020 Aantal 
toers 

2.014 7.678 7.686 17.378 -6,48 

Aantal 
ritten 

911 1.895 2.662 5.468 -6,08 

Aantal km’s 72.379 245.090 267.970 585.439 -6,67 

2030 Aantal 
toers 

1.702 6.421 6.403 14.526 -21,83 

Aantal 
ritten 

822 1.622 2.363 4.807 -17,43 

Aantal km’s 62.834 207.497 226.731 497.061 -20,76 

Het aantal toers, ritten en kilometers op jaarbasis volgens type vervoersaanbieder voor 2010, 
2020 en 2030 wordt weergegeven in onderstaande tabel. 
 
Tabel 22: Aantal toers, ritten en km’s op jaarbasis volgens scenario meer toegankelijk OV 

Jaarbasis MMC Gecompenseerd Niet-
gecompenseerd Totaal % 

verschil 

2010 Aantal 
toers 

1.112.150 4.351.819 4.389.909 9.853.878  

Aantal 
ritten 

487.164 1.159.174 1.496.070 3.142.408  

Aantal 
km’s 

39.491.520 139.586.042 150.031.397 329.108.958  
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2020 Aantal 
toers 

1.033.172 4.064.405 4.083.507 9.181.084 - 6,83 

Aantal 
ritten 

459.622 1.080.043 1.425.509 29.65.174 - 5,64 

Aantal 
km’s 

35.302.848 128.540.512 128.540.512 306.905.129 -6,75 

2030 Aantal 
toers 

874.400 3.417.941 3.389.447 7.681.788 - 22,04 

Aantal 
ritten 

405.996 915.931 1.235.986 2.557.913 - 18,60 

Aantal 
km’s 

31.292.797 109.454.295 109.454.295 260.420.041 - 20,87 

Het totale jaarlijkse aantal toers van de gebruikers neemt af, aangezien er steeds minder 
personen gebruik maken van aangepast vervoer, en hierdoor dus minder vervoersvragen zijn. Het 
gevolg hiervan is dat het totale aantal kilometers ook zal afnemen. Conform aan het vorige 
scenario, zijn de aantallen van de niet-gecompenseerde vervoersaanbieders niet mee 
opgenomen in deze cijfers, aangezien deze niet gemodelleerd worden. 

Tabel 23: Overzicht aantal toers en kilometers volgens scenario meer toegankelijk OV 

 2010 2020 2030 

Aantal toers gebruikers 5.463.969 5.097.577 4.292.341 

     % verschil - - 6,71% - 21,44% 

Aantal kilometers vervoerders 179.077.562 163.843.360 140.747.092 

     % verandering - - 8,51% - 21,40% 

 

5.2.3.2 Resultaten van het financieel model 

Hieronder volgen de opbrengsten en kosten per vervoersaanbieder in het opstartjaar, in 2020 en 
in 2030, alsook wat dit betekent per rit. 

Onderaan de tabel tonen we de vereiste bijdrage van de Vlaamse overheid, ingedeeld in de 
bijdragen op basis van de compensaties en bijkomende vereiste financiering voor de MAV, alsook 
de tekorten bij de vervoersaanbieders, en de bijdragen voor de gebruikers. 

We gaan er hier dus vanuit dat de kosten voor de organisatie en werking van de MAV betaald 
wordt door de Vlaamse overheid en dat het tekort bij de vervoersaanbieders op een of andere 
manier zal gecompenseerd worden.  

Tabel 24: Resultaten van het financieel model volgens scenario meer toegankelijk OV 
Vrijwilligersvervoer opstart /rit 2020 /rit 2030 /rit 

Opstapgeld voor gereden toers 0  0  0  
Vergoeding voor beladen kms 12.760.575  14.085.808  15.611.171  
Totale inkomsten 12.760.575 26,5 14.085.808 30,6 15.611.171 38,5 
        
Kost voor gereden kms 12.866.077  14.323.360  16.252.426  
Kost voor chauffeurs 0  0  0  
Totale uitgaven 12.866.077 26,7 14.323.360 31,2 16.252.426 40,0 
Resultaat -105.502 -0,22 -237.552 -0,52 -641.255 -1,58 
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Diensten aangepast vervoer opstart   2020   2030   
Opstapgeld voor gereden toers 0  0  0  
Vergoeding voor beladen kms 38.238.554  43.195.190  47.612.585  
Totale inkomsten 38.238.554 67,3 43.195.190 81,5 47.612.585 107,0 
        
Kost voor gereden kms 29.077.258  33.046.881  35.645.317  
Kost voor chauffeurs 47.397.002  54.189.756  57.553.372  
Totale uitgaven 76.474.260 134,6 87.236.637 164,6 93.198.690 209,5 
        
Resultaat -38.235.706 -67,29 -44.041.447 -83,07 -45.586.105 -102,45 
              

Taxi's opstart   2020   2030   
Opstapgeld voor gereden toers 0  0  0  
Vergoeding voor beladen kms 52.468.421  59.543.444  64.707.844  
Totale inkomsten 52.468.421 91,2 59.543.444 108,3 64.707.844 137,4 
        
Kost voor gereden kms 39.745.857  45.456.707  50.027.773  
Kost voor chauffeurs 51.581.801  59.934.285  66.017.598  
Totale uitgaven 91.327.658 158,8 105.390.992 191,7 116.045.371 246,4 
        
Resultaat -38.859.237 -67,56 -45.847.548 -83,37 -51.337.527 -109,01 
              
              
Bijdragen Vlaamse overheid -29.566.528 -18,2 -33.894.380 -22,0 -37.976.698 -28,7 
Vereiste bijkomende financiering -87.624.353 -53,9 -101.018.763 -65,6 -109.562.959 -82,9 
Totale vereiste financiering -117.190.882 -72,1 -134.913.143 -87,6 -147.539.658 -111,6 
        
Bijdrage gebruikers -73.901.021 -45,5 -82.930.062 -53,9 -89.954.901 -68,0 
        
# ritten 1.625.006  1.539.665  1.321.920  

Dit scenario combineert de voordelen van het vorig scenario (gebiedsdekking met 50% 
compensatie) met een meer toegankelijk openbaar vervoer wat het aantal ritten, toers en 
kilometers doet afnemen en hierdoor ook de vervoerskosten.  

 

5.2.4 Meer flexibiliteit 

Het vierde scenario bouwt voort op de voorgaande scenario’s Gebiedsdekking en Meer toegankelijk 
openbaar vervoer, waarbij dezelfde aannames worden verondersteld: een verdubbeling van het 
huidige aandeel MMC-gebruik, gebiedsdekkend gecompenseerd aangepast vervoer met 50% 
compensatie door de Vlaamse overheid, en jaarlijks 2,5% meer gebruikers van openbaar vervoer. 

In dit scenario wordt verondersteld dat de gebruiker zich iets flexibeler opstelt bij het inplannen van 
de verplaatsing. Een gebruiker heeft een gewenst tijdstip waarop hij/zij wenst dat de verplaatsing 
wordt ingepland, bijvoorbeeld vertrekken tussen 14u en 14u10. Bij activiteiten met een vast 
starttijdstip (bijvoorbeeld een afspraak bij de dokter of werken) wordt nu een tijdsmarge van 30 
minuten verondersteld (namelijk een tijdsvenster waarbinnen de ritten worden ingepland), in plaats 
van gemiddeld 10 minuten bij de vorige scenario’s. Dit wil zeggen dat een gebruiker kan aangeven 
dat hij/zij bijvoorbeeld tussen 14u en 14u30 wilt vertrekken, maar dat deze gebruiker geen exact 
tijdstip mag opgeven. Bij activiteiten met een variabel starttijdstip (bijvoorbeeld winkelen of iemand 
bezoeken) wordt een tijdsmarge van 60 minuten verondersteld in plaats van gemiddeld 30 minuten 
bij de vorige scenario’s; dus een gebruiker kan bijvoorbeeld aangeven dat hij/zij wenst te vertrekken 
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tussen 14u en 15u. Hierbij dient de gebruiker echter geen half uur (vaste tijdstippen) of één uur 
(variabele tijdstippen) te wachten om opgehaald te worden: de gebruiker weet vooraf het exacte 
tijdstip wanneer hij/zij opgehaald wordt door de chauffeur, maar heeft een iets bredere tijdsmarge 
bij het inplannen van de verplaatsing. 

Er wordt eveneens verondersteld dat de maximale omrijtijd voor alle toers 20 minuten bedraagt in 
plaats van gemiddeld 15 minuten bij de vorige scenario’s. Deze omrijtijd is de tijd die gebruikers 
langer in het voertuig zitten omwille van het combineren van toers met andere gebruikers. 

Omwille van deze beperkte inspanningen van de gebruikers, is het mogelijk om een efficiëntere 
rittenplanning op te stellen. Door de grotere tijdsmarges en omrijtijden is er meer flexibiliteit in de 
planning en kunnen toers van verschillende gebruikers vaker gecombineerd worden. Dit verhoogt de 
bezettingsgraad van de voertuigen en leidt tot een besparing in het aantal benodigde ritten en 
kilometers. 

 

5.2.4.1 Resultaten van het rittenplanningsmodel 

De resultaten van de doorrekening tonen dezelfde modale verdeling tussen de verschillende 
typen vervoersaanbieders als het voorgaande scenario: de verdeling tussen de 
vervoersaanbieders blijft immers gelijk. Enkel de optimalisatie van de rittenplanning wijzigt, wat 
echter geen effect heeft op het aandeel toers van een bepaalde vervoersaanbieder. 

Tabel 25: Modal split volgens scenario meer flexibiliteit 

% Huidige situatie 2010 2020 2030 

MMC 0,43 0,83 0,67 0,50 

Gecompenseerd 0,51 3,28 2,64 1,97 

Niet-gecompenseerd 6,50 3,31 2,65 1,95 

 

Het aantal toers, ritten en kilometers per week- en weekenddag volgens type vervoersaanbieder 
werd opnieuw doorgerekend voor 2010, 2020 en 2030. 

 

Tabel 26: Aantal toers, ritten en km’s per weekdag volgens scenario meer flexibiliteit 

Weekdag MMC Gecompenseerd Niet-
gecompenseerd 

Totaal % 
verschil 

2010 Aantal 
toers 

3.406 13.407 13.537 30.350  

Aantal 
ritten 

1.288 2.921 3.804 8.013  

Aantal 
km’s 

118.470 390.754 435.501 944.725  

2020 Aantal 
toers 

3.156 12.513 12.583 28.252 - 6,91 

Aantal 
ritten 

1.214 2.722 3.645 7.581 - 5,39 

Aantal 
km’s 

102.184 361.087 418.740 882.010 -6,64 

  
Businessplan Vlaams Toegankelijk Vervoersysteem        159 



2030 Aantal 
toers 

2.672 10.537 10.435 23.644 - 22,10 

Aantal 
ritten 

1.065 2.324 3.183 6.572 - 17,98 

Aantal 
km’s 

91.140 310.643 351.980 753.764 - 20,21 

Tabel 27: Aantal toers, ritten en km’s per weekenddag volgens scenario meer flexibiliteit 

Weekenddag MMC Gecompenseerd Niet-
gecompenseerd 

Totaal % 
verschil 

2010 Aantal 
toers 

2.146 8.198 8.238 18.582  

Aantal 
ritten 

810 1.606 2.320 4.736  

Aantal km’s 67.619 239.733 276.927 584.279  

2020 Aantal 
toers 

2.014 7.678 7.686 17.378 - 6,48 

Aantal 
ritten 

783 1.511 2.195 4.489 - 5,22 

Aantal km’s 69.624 223.702 253.318 546.645 - 6,44 

2030 Aantal 
toers 

1.702 6.421 6.403 14.526 - 21,83 

Aantal 
ritten 

705 1.276 1.949 3.930 - 17,02 

Aantal km’s 60.270 189.978 216.766 467.015 - 20,07 

 

Het aantal toers, ritten en kilometers op jaarbasis volgens type vervoersaanbieder voor 2010, 
2020 en 2030 wordt weergegeven in onderstaande tabel. 

Tabel 28: Aantal toers, ritten en km’s op jaarbasis volgens scenario meer flexibiliteit 

Jaarbasis MMC Gecompenseerd Niet-
gecompenseerd 

Totaal % 
verschil 

2010 Aantal 
toers 

1.112.150 4.351.819 4.389.909 9.853.878  

Aantal 
ritten 

420.408 929.405 1.234.124 2.583.937  

Aantal 
km’s 

37.953.072 126.918.925 142.466.342 307.338.339  

2020 Aantal 
toers 

1.033.172 4.064.405 4.083.507 9.181.084 - 6,83 

Aantal 
ritten 

398.286 867.586 1.179.625 2.445.497 - 5,36 

Aantal 
km’s 

33.910.921 117.508.664 135.636.113 287.055.697 - 6,60 

  
Businessplan Vlaams Toegankelijk Vervoersysteem        160 



2030 Aantal 
toers 

874.400 3.417.941 3.389.447 7.681.788 - 22,04 

Aantal 
ritten 

351.285 739.268 1.033.459 2.124.012 - 17,80 

Aantal 
km’s 

30.055.714 100.835.653 114.410.462 245.301.829 - 20,19 

Het totale jaarlijkse aantal toers van de gebruikers is gelijk aan het voorgaande scenario, 
aangezien de vervoersvragen gelijk blijven. Het totale aantal kilometers is echter wel verminderd 
door een meer efficiënte (geoptimaliseerde) rittenplanning. 

Tabel 29: Overzicht aantal toers en kilometers volgens scenario meer flexibiliteit 

 2010 2020 2030 

Aantal toers gebruikers 5.463.969 5.097.577 4.292.341 

     % verschil - - 6,71% - 21,44% 

Aantal kilometers vervoerders 164.871.997 151.419.585 130.891.367 

     % verandering - - 8,16% - 20,61% 

 

 

5.2.4.2 Resultaten van het financieel model 

Hieronder volgen de opbrengsten en kosten per vervoersaanbieder in het opstartjaar, in 2020 en 
in 2030, alsook wat dit betekent per rit. 

Onderaan de tabel tonen we de vereiste bijdrage van de Vlaamse overheid, ingedeeld in de 
bijdragen op basis van de compensaties en bijkomende vereiste financiering voor de MAV, alsook 
de tekorten bij de vervoersaanbieders, en de bijdragen voor de gebruikers. 
 

Tabel 30: Resultaten financieel model volgens scenario meer flexibiliteit 
Vrijwilligersvervoer opstart /rit 2020 /rit 2030 /rit 

Opstapgeld voor gereden toers 0  0  0  
Vergoeding voor beladen kms 13.291.033  14.588.762  16.265.770  
Totale inkomsten 13.291.033 32,0 14.588.762 36,6 16.265.770 46,3 
        
Kost voor gereden kms 12.363.032  13.758.616  15.609.926  
Totale uitgaven 12.363.032 29,7 13.758.616 34,5 15.609.926 44,4 
        
Resultaat 928.001 2,23 830.146 2,08 655.844 1,87 
              

Diensten aangepast vervoer opstart   2020   2030   
Opstapgeld voor gereden toers 0  0  0  
Vergoeding voor beladen kms 38.063.866  43.207.101  46.913.958  
Totale inkomsten 38.063.866 83,4 43.207.101 101,2 46.913.958 130,5 
        
Kost voor gereden kms 26.374.550  30.122.791  32.847.074  
Kost voor chauffeurs 41.119.670  47.079.895  50.136.861  
Totale uitgaven 67.494.219 147,8 77.202.686 180,8 82.983.935 230,9 
        
Resultaat -29.430.353 -64,46 -33.995.585 -79,62 -36.069.977 -100,36 
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Taxi's opstart   2020   2030   
Opstapgeld voor gereden toers 0  0  0  
Vergoeding voor beladen kms 52.829.492  60.273.609  65.359.453  
Totale inkomsten 52.829.492 114,7 60.273.609 136,8 65.359.453 172,1 
        
Kost voor gereden kms 36.291.442  41.667.719  46.077.575  
Kost voor chauffeurs 44.856.046  52.142.749  57.581.168  
Totale uitgaven 81.147.488 176,2 93.810.468 212,9 103.658.743 272,9 
        
Resultaat -28.317.995 -61,50 -33.536.858 -76,11 -38.299.291 -100,83 
        
Bijdragen Vlaamse overheid -26.345.703 -19,8 -30.339.783 -24,0 -33.619.084 -30,8 
Vereiste bijkomende financiering -67.244.255 -50,4 -77.594.513 -61,3 -85.711.497 -78,6 
Totale vereiste financiering -93.589.959 -70,2 -107.934.295 -85,3 -119.330.580 -109,4 
        
Bijdrage gebruikers -77.838.688 -58,4 -87.729.689 -69,3 -94.920.097 -87,0 
        
# ritten 1.333.022  1.265.875  1.090.548  

In dit scenario combineren we de vorige scenario’s met meer flexibiliteit waardoor het aantal 
ritten en gereden kilometers nodig om de toers uit te voeren afnemen (hogere bezetting). 
Hierdoor verminderen de vervoerskosten per toer. 

 

5.2.5 Gebiedsdekking met 100% compensatie (2030) 

Het vijfde scenario heeft dezelfde veronderstellingen als de voorgaande scenario’s: we gaan uit van 
gebiedsdekkend gecompenseerd aangepast vervoer, het aandeel MMC-gebruik is verdubbeld ten 
opzichte van de huidige situatie, jaarlijks kunnen 2,5% méér personen met een beperking gebruik 
maken van het openbaar vervoer, en er wordt meer flexibiliteit van de gebruikers verwacht 
(namelijk grotere tijdsmarges en langere omrijtijden).  

Het verschil met het vorige scenario is dat we nu veronderstellen dat 100% van alle toers 
gecompenseerd worden door de Vlaamse overheid, in tegenstelling tot 50% in de voorgaande 
scenario’s. Dit scenario wordt enkel doorgerekend voor 2030, en heeft als doel om aan te geven wat 
de (financiële) impact zou zijn indien er op lange termijn wordt gegaan voor een volledig 
gebiedsdekkend, gecompenseerd en complementair vervoersysteem. 

 

5.2.5.1 Resultaten van het rittenplanningsmodel 

Idem aan het vorige scenario, is het totale aandeel aangepast vervoer 4,42% in het jaar 2030 
(aangezien er jaarlijks minder gebruikers van het aangepast vervoer zijn omwille van een 
verbeterde toegankelijkheid van het openbaar vervoer). Het aandeel MMC-gebruik is eveneens 
gelijk aan het vorige scenario, maar de overige verplaatsingen worden allen uitgevoerd door 
gecompenseerde vervoersaanbieders. 

Tabel 31: Modal split volgens scenario gebiedsdekking met 100% compensatie 

% Huidige situatie 2030 

MMC 0,43 0,50 

Gecompenseerd 0,51 3,91 

Niet-gecompenseerd 6,50 0 

Het aantal toers, ritten en kilometers per week- en weekenddag werd enkel doorgerekend voor 
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2030, voor de MMC’s en de gecompenseerde vervoersaanbieders. 

Tabel 32: Aantal toers, ritten en km’s per weekdag volgens scenario gebiedsdekking met 100% compensatie 

Weekdag MMC Gecompenseerd Niet-
gecompenseerd 

Totaal 

2030 Aantal toers 2.672 20.972 0 23.644 

Aantal ritten 1.065 4.265 0 5.330 

Aantal km’s 91.140 757.154 0 848.294 

Tabel 33: Aantal toers, ritten en km’s per weekenddag volgens scenario gebiedsdekking met 100% compensatie 

Weekenddag MMC Gecompenseerd Niet-
gecompenseerd 

Totaal 

2030 Aantal toers 1.702 12.824 0 14.526 

Aantal ritten 705 2.365 0 3.070 

Aantal km’s 60.179 347.484 0 407.662 

Het aantal toers, ritten en kilometers op jaarbasis volgens type vervoersaanbieder voor 2030 
wordt weergegeven in onderstaande tabel. 

Tabel 34:  Aantal toers, ritten en km’s op jaarbasis volgens scenario gebiedsdekking met 100% compensatie 

Jaarbasis MMC Gecompenseerd Niet-
gecompenseerd 

Totaal 

2030 Aantal toers 874.400 6.807.388 0 7.681.788 

Aantal ritten 351.285 1.359.125 0 1.710.410 

Aantal km’s 30.046.182 185.965.494 0 216.011.676 

Het totale jaarlijkse aantal toers en kilometers in 2030 is aanzienlijk hoger dan in het voorgaande 
scenario. De reden is dat nu alle toers worden uitgevoerd door gecompenseerde 
vervoersaanbieders terwijl in de vorige scenario’s de helft werd doorgestuurd naar niet-
gecompenseerde vervoersaanbieders. 

Tabel 35: Overzicht aantal toers en kilometers volgens scenario gebiedsdekking met 100% compensatie 

 2030 

Aantal toers gebruikers 7.681.788 

Aantal kilometers vervoerders 216.011.676 
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5.2.5.2 Resultaten van het financieel model 

In dit scenario werd enkel voor 2030 de opbrengsten en kosten per vervoersaanbieder berekend. 

       Tabel 36: Resultaten financieel model volgens scenario gebiedsdekking en 100% compensatie (2030) 
 Gebiedsdekking 
 OV_flex 

100% 
Vrijwilligersvervoer 2030 /rit 
Opstapgeld voor gereden toers 0   
Vergoeding voor beladen kms 16.271.966   
Totale inkomsten 16.271.966 46,3 
   
Kost voor gereden kms 15.604.976   
Kost voor chauffeurs 0   
Totale uitgaven 15.604.976 44,4 
   
Resultaat 666.990 1,90 
   
Diensten aangepast vervoer 2030   
Opstapgeld voor gereden toers 0   
Vergoeding voor beladen kms 93.419.146   
Totale inkomsten 93.419.146 142,1 
   
Kost voor gereden kms 60.673.118   
Kost voor chauffeurs 95.769.424   
Totale uitgaven 156.442.543 238,0 
   
Resultaat -63.023.397 -95,86 
   
Taxi's 2030   
Opstapgeld voor gereden toers 0   
Vergoeding voor beladen kms 130.779.866   
Totale inkomsten 130.779.866 186,4 
   Kost voor gereden kms 84.858.178   
Kost voor chauffeurs 109.178.272   
Totale uitgaven 194.036.450 276,5 
   Resultaat -63.256.584 -90,15 
   
MAV 2030   
Opstapgeld voor gereden toers 0   
Vergoeding voor beladen kms 240.470.978   
Totale inkomsten 240.470.978   
   Opstapgeld voor gereden toers 0   
Kostprijs voor beladen kms 240.470.978   
Totale kosten voor processen 1.214.284   
Totale uitgaven 241.685.262   
   Resultaat -1.214.284   
   
Bijdragen Vlaamse overheid -63.887.748 -37,4 
Som van de resultaten -126.827.276 -74,2 
Totale vereiste financiering -190.715.024 -111,5 
# ritten 1.710.412  
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Het aantal ritten en toers is in dit scenario hoger wat de vervoerskosten doet toenemen. De 
totale vereiste financiering zou €190M zijn (met jaarlijkse index van 2,5%). 

 

5.3 Vergelijking scenario’s 

De scenario’s (vanaf het tweede scenario) zijn stapsgewijs opgebouwd, waarbij elk volgend scenario 
voortbouwt op de voorgaande scenario’s (uitgezonderd het laatste scenario), en bijhorende 
veronderstellingen. In onderstaande tabel worden de resultaten van deze scenario’s vergeleken. De 
relatieve verschillen in aantal toers en kilometers voor de scenario’s meer toegankelijk OV en meer 
flexibiliteit worden vergeleken ten opzichte van het scenario gebiedsdekking met 50% compensatie, 
aangezien hierop verder gebouwd wordt. 

Tabel 37: Vergelijking toers en kilometers van verschillende scenario’s 

 Toers gebruikers per jaar Kilometers vervoerders per jaar 

 2010 2020 2030 2010 2020 2030 

Nulmeting 9.853.878 11.463.130 12.933.026 302.879.586 347.318.117 392.889.808 

Gebiedsdekking 
50% 

compensatie 
5.457.238 6.374.140 7.180.901 175.703.513 201.950.668 222.668.887 

Meer 
toegankelijk OV 

5.463.969 5.097.577 4.292.341 179.077.562 163.843.360 140.747.092 

0% - 20% - 40% 2% - 19% - 37% 

Meer  
flexibiliteit 

5.463.969 5.097.577 4.292.341 164.871.997 151.419.585 130.891.367 

0% - 20% - 40% - 6% - 25% - 41% 

De nulmeting toont aan dat het aantal toers van de gebruikers zal stijgen in 2020 en 2030, wat 
verklaard kan worden door het feit dat er meer personen met een beperking zijn in Vlaanderen 
(voornamelijk door demografische wijzigingen). Hierdoor zal ook het totale aantal kilometers sterk 
toenemen in de toekomstjaren. 

In het tweede scenario, namelijk gebiedsdekking met 50% compensatie, zijn er in het opstartjaar en 
in de toekomstjaren minder toers van de gebruikers (aangezien de niet-gecompenseerde 
verplaatsingen niet gemodelleerd worden). Het aantal toers, en hiermee samenhangend het aantal 
kilometers van de vervoerders, zal eveneens stijgen in de toekomstjaren. 

In het scenario met meer toegankelijk openbaar vervoer zal het aantal toers jaarlijks dalen (nl. 
minder vervoersvragen, want minder gebruikers van aangepast vervoer), waardoor ook het aantal 
kilometers zal afnemen. In vergelijking met het scenario gebiedsdekking met 50% compensatie  
neemt het aantal toers van de gebruikers hierdoor af met 20% in 2020, en zelfs 40% in 2030. 

In het scenario met meer flexibiliteit van de gebruikers neemt daarenboven het aantal kilometers 
van de vervoerders nog extra af, aangezien een efficiëntere rittenplanning mogelijk is. In vergelijking 
met het scenario gebiedsdekking met 50% compensatie neemt het aantal kilometers hierdoor af 
met 6% in 2010, met 25% in 2020 en zelfs met 41% in 2030 (ook mede door de verbeterde 
toegankelijkheid in het openbaar vervoer). 

 

5.4 Vergelijking vereiste financiering 

Hieronder volgen de resultaten van het financieel model in de verschillende scenario’s voor het 
opstartjaar.  
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Tabel 38: Vergelijking financiële modellen verschillende scenario’s opstartjaar 
 Nulmeting Gebiedsdek-

king 50% 
Toegankelijk 

OV 
Meer 

flexibiliteit 
  opstart opstart opstart opstart 

Aantal toers 9.853.878 5.640.618 5.390.691 5.390.691 
Aantal ritten 3.064.781 1.666.285 1.625.006 1.333.022 
Aantal beladen kms 168.968.312 96.514.325 92.593.982 97.517.915 
Gereden kms 302.880.414 180.972.917 175.990.656 162.141.899 
beladen/ gereden kms 56% 53% 53% 60% 
Aantal gereden kms/rit 99 109 108 122 
     
Vervoerskosten 386.589.675 185.976.979 180.667.995 161.004.739 
     
Vervoerskost per rit 126,14 111,61 111,18 120,78 

% t.o.v. nulmeting  -11,5% -11,9% -4,2% 
Vervoerskost per toer 39,23 32,97 33,51 29,87 

% t.o.v. nulmeting  -16,0% -14,6% -23,9% 
Vervoerskost per beladen km 2,29 1,93 1,95 1,65 

% t.o.v. nulmeting  -15,8% -14,7% -27,8% 
Vervoerskost per gereden km 1,28 1,03 1,03 0,99 

% t.o.v. nulmeting  -19,5% -19,6% -22,2% 
Totale vereiste financiering  437.307.675 119.860.996 117.190.882 93.589.959 

% t.o.v. nulmeting  -72,6% -73,2% -78,6% 
     

Bijdrage VO per toer 
(exclusief MAV) 

7,0 5,4 5,5 4,9 

Bijdrage gebruiker per toer 16,43 13,64 13,71 14,44 
Bijdrage gebruiker per 
beladen km 

0,96 0,80 0,80 0,80 

Totale financiering per toer 44,38 21,25 21,74 17,36 
 

    
Naast het aantal ritten, toers en gereden kilometers blijkt uit de vergelijking tussen de nulmeting en 
het scenario met de gebiedsdekking 50% gecompenseerd dat een besparing mogelijk is door de 
wijziging in de modal split. De vervoerskost per toer neemt af met 16% en daalt naar €32,97. 

In het scenario met meer toegankelijk openbaar vervoer daalt de vervoerskost per toer niet verder, 
maar dalen wel de totale vervoerskosten omdat er minder ritten nodig zijn. Het scenario met meer 
toegankelijk vervoer verbetert zich nog ten opzichte van de nulmeting in de volgende jaren omdat er 
een opbouw voorzien is van toegankelijkheid in de loop van de jaren. 

Tabel 39: Vergelijking vervoerskost per toer verschillende scenario’s 
Vervoerskost per toer opstart 
Nulmeting 39,23 
Gebiedsdekking 50% 32,97 
OV 50% 33,51 
OV Flex 50% 29,87 

De bijdrage voor de Vlaamse overheid daalt van €44,38 per toer tot €17,36 per toer. Naast de daling 
van de vervoerskost in het scenario van gebiedsdekking met 50% gecompenseerd door aanpassing 
van de modal split is er een grote daling in het scenario met meer flexibiliteit door een 
optimalisering van de ritten waardoor het aandeel beladen kilometers t.o.v. de gereden kilometers 
stijgt naar 60% en er minder ritten nodig zijn om de toers te kunnen uitvoeren. 

De kostprijs van een MAV wordt voor het opstartjaargeschat op €14 miljoen tot €17 miljoen 
afhankelijk van de scenario’s.  
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Voor 2020 ziet de vergelijking er als volgt uit: 

Tabel 40: Vergelijking financiële modellen verschillende scenario’s 2020 
 Nulmeting Gebiedsdek-

king 50% 
Toegankelijk 

OV 
Meer 

flexibileit 
  2020 2020 2020 2020 
Aantal toers 11.463.130 6.374.140 5.097.577 5.097.577 
Aantal ritten 3.479.922 1.858.796 1.539.665 1.265.875 
Aantal beladen kms 195.701.369 107.405.650 85.270.024 90.148.264 
Gereden kms 347.318.079 201.950.407 163.843.439 151.419.861 
beladen/ gereden kms 56% 53% 52% 60% 
Aantal gereden kms/rit 100 109 106 120 
     
Vervoerskosten 540.678.515 253.837.301 206.950.989 184.771.769 
     
Vervoerskost per rit 155,37 136,56 134,41 145,96 

% t.o.v. nulmeting  -12,1% -13,5% -6,1% 
Vervoerskost per toer 47,17 39,82 40,60 36,25 

% t.o.v. nulmeting  -15,6% -13,9% -23,2% 
Vervoerskost per beladen km 2,76 2,36 2,43 2,05 

% t.o.v. nulmeting  -14,5% -12,2% -25,8% 
Vervoerskost per gereden km 1,56 1,26 1,26 1,22 

% t.o.v. nulmeting  -19,3% -18,9% -21,6% 
Totale vereiste financiering  616.175.278 162.817.981 134.913.143 107.934.295 

% t.o.v. nulmeting  -73,6% -78,1% -82,5% 
     

Bijdrage VO per toer (excl.MAV) 8,2 6,5 6,6 6,0 
Bijdrage gebruiker per toer 19,93 16,38 16,27 17,21 
Bijdrage gebruiker per beladen km 1,17 0,97 0,97 0,97 
Totale financiering per toer 53,75 25,54 26,47 21,17 

De verhouding tussen de nulmeting en het scenario voor gebiedsdekking met 50% gecompenseerd 
verandert niet, maar de scenario’s met meer toegankelijk openbaar vervoer en meer flexibiliteit 
veranderen wel door de toename over tijd van de toegankelijkheid van het openbaar vervoer.  

Het verschil in de vereiste financiering in het scenario met meer toegankelijk openbaar vervoer ten 
opzichte van de nulmeting neemt toe van 73% naar 78% en in het scenario met meer flexibiliteit van 
79% naar 83%. Waar in het opstartjaar er weinig verschil is tussen de vereiste financiering tussen het 
scenario met gebiedsdekking en 50% compensatie en het scenario met meer toegankelijk openbaar 
vervoer (-2,7 M), bedraagt dit verschil in 2020 -28M. 
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In 2030 versterkt dit zich nog: 

Tabel 41: Vergelijking financiële modellen verschillende scenario’s 2030 
 Nulmeting Gebiedsdek-

king 50% 
Toegankelijk 
OV 

Meer 
flexibileit 

  2030 2030 2030 2030 
Aantal toers 12.933.026 7.180.901 4.292.341 4.292.341 
Aantal ritten 3.863.031 2.056.728 1.321.920 1.090.548 
Aantal beladen kms 222.250.426 120.277.205 72.463.058 76.359.567 
Gereden kms 392.890.135 222.668.676 140.746.387 130.890.694 
beladen/ gereden kms 57% 54% 51% 58% 
Aantal gereden kms/rit 102 108 106 120 
     
Vervoerskosten 777.593.181 359.996.401 225.496.487 202.252.605 
     
Vervoerskost per rit 201,29 175,03 170,58 185,46 

% t.o.v. nulmeting  -13,0% -15,3% -7,9% 
Vervoerskost per toer 60,12 50,13 52,53 47,12 

% t.o.v. nulmeting  -16,6% -12,6% -21,6% 
Vervoerskost per beladen km 3,50 2,99 3,11 2,65 

% t.o.v. nulmeting  -14,5% -11,1% -24,3% 
Vervoerskost per gereden km 1,98 1,62 1,60 1,55 

% t.o.v. nulmeting  -18,3% -19,0% -21,9% 
Totale vereiste financiering  876.311.013 228.957.657 147.539.658 119.330.580 

% t.o.v. nulmeting  -73,9% -83,2% -86,4% 
     

Bijdrage VO per toer (excl.MAV) 10,5 8,3 8,8 7,8 
Bijdrage gebruiker per toer 25,64 20,95 20,96 22,11 
Bijdrage gebruiker per beladen km 1,49 1,25 1,24 1,24 
Totale financiering per toer 67,76 31,88 34,37 27,80 

 

Het verschil in vereiste financiering tussen het scenario gebiedsdekking met 50% gecompenseerd en 
het scenario met meer toegankelijk openbaar vervoer neemt verder toe en vermindert van 229M 
met €81M naar €148M. Hier staat nog wel de kost van het toegankelijk maken van het openbaar 
vervoer tegenover. 
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DEEL III / VOORBEREIDING IMPLEMENTATIE: UITGEZETTE LIJNEN 
 

6.  Actieonderzoek 
Samengevat 

Om het MAV-concept verder uit te diepen en aan de realiteit te toetsen, kende de Vlaamse minister 
van Mobiliteit en Openbare Werken subsidies toe voor drie proefprojecten. De coördinatie van deze 
proefprojecten werd opgenomen in het businessplan voor de uitbouw van een gebiedsdekkend, 
complementair en geïntegreerd toegankelijk vervoersysteem. Het onderdeel ‘Actieonderzoek’ dat 
Enter vzw op zich nam, behelst deze begeleiding en ondersteuning. De inzichten die doorheen de 
uitvoering van de proefprojecten bekomen werden, droegen ook bij aan de andere onderdelen van 
het businessplan. 

In het kader van het actieonderzoek begeleidde Enter vzw de proefprojecten bij hun opstart en bij 
de verdere uitbouw van hun werking. Deze begeleiding en ondersteuning bestond uit verschillende 
elementen:  

 Stuurgroep proefprojecten 
 Ondersteuning bij de omzetting van het voormalig proefproject Mol-Leopoldsburg van De Lijn en 

de overname van het vervoersaanbod hiervan door de proefprojecten van Antwerpen en 
Limburg 

 Werkgroepen rond operationalisering, rond de nodige informatica en rond privacybescherming 

De opdrachthouder van het eerste proefproject is het provinciebestuur Antwerpen –  Departement 
Welzijn, Economie en Plattelandsbeleid – Dienst Welzijn en Gezondheid. Het proefproject 
Antwerpen wordt concreet uitgevoerd door Welzijnszorg Kempen, de vereniging van de 27 OCMW’s 
van het arrondissement Turnhout.  

De subsidie werd toegekend op 23 december 2011 en bedraagt €297.000. De subsidieperiode loopt 
tot en met 31 oktober 2013. De concrete voorbereiding voor de opstart van de MAV begon op 1 juli 
2012.  

Naast het uittesten van het MAV concept in de proefregio’s speelde ook de omvorming van het 
proefproject van aangepast vervoer van De Lijn in de regio Mol-Leopoldsburg een belangrijke rol.  
Begin 2012 werd duidelijk dat het budgettair voor De Lijn niet langer haalbaar was hun proefproject 
op dezelfde wijze verder te zetten. Vanaf maart 2012 werden de voorwaarden om gebruik te maken 
van het aangepast vervoersysteem van De Lijn verstrengd, en in september 2012 werd het 
proefproject stopgezet . Om te vermijden dat de gebruikers van dat proefproject zonder vervoer 
zouden vallen, werd besloten het vervoersaanbod onder te brengen in de MAV-proefprojecten.  

Het proefproject Antwerpen nam vanaf 1 oktober 2012 onder de naam Centrale Aangepast Vervoer 
(CAV) het Antwerpse deel van het proefproject van De Lijn over.  

De operationele werking van de MAV van proefproject Antwerpen ging van start op 1 februari 2013 
en kreeg de naam Mobiliteitspunt Kempen (MPK) . De werking van CAV werd binnen het kader van 
het MPK voortgezet. 

Het tweede proefproject bestaat uit twee deelprojecten in Vlaams-Brabant: één in regio Halle-
Vilvoorde en één in regio Hageland.  De opdrachthouder van het proefproject Vlaams-Brabant – 
Regio Halle-Vilvoorde is Eigen Thuis vzw, voor Regio Hageland is dit Leuven-Hageland Mobiel vzw. 

De subsidies werden toegekend op 23 december 2011 en bedragen €231.500 per deelproject. De 
subsidieperiode loopt tot en met 31 oktober 2013.  

De concrete voorbereiding voor de opstart van de MAV’s begon op 1 juni 2012.  Op 3 december 
2012 werd de MAV werking van beide proefprojecten operationeel.  
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De opdrachthouder van het derde proefproject, tenslotte, is Groep MSI vzw (Groep Medisch Sociale 
initiatieven van CM Limburg). De subsidie voor het proefproject Limburg werd toegekend op 21 
december 2012 en bedraagt €360.353,45. De subsidieperiode loopt tot en met 30 september 2013.  

Het proefproject Limburg nam het Limburgse deel van het proefproject van De Lijn over onder de 
naam Limburgse Mobiliteitscentrale (LiMoCe). De concrete overname van het vervoersaanbod 
gebeurde op 1 oktober 2012.  Tijdens de projectperiode van dit onderzoek werd nagegaan hoe de 
MAV in Limburg  vorm kon  krijgen, maar dit resulteerde vooralsnog niet in een concrete opstart van 
een MAV werking.  

Gezien de korte werkingsperiode van de MAV’s  in de proefregio’s , met name 7 maanden voor 
Vlaams-Brabant en 5 maanden voor Antwerpen zijn beschikbare gegevens en statistieken beperkt en 
niet representatief. Toch kan uit de werking van deze proefregio’s een aantal inzichten en 
bemerkingen meegegeven worden: 

 
 Communicatie en bekendmaking 

 Uit elk van de proefprojecten blijkt dat communicatie en sensibilisatie essentieel zijn. 

 Het is belangrijk niet enkel de doelgroep rechtstreeks te informeren, maar ook gericht te 
communiceren naar het werkveld, dienstverleners, professionelen en lokale besturen.  

 Aanbod aan toegankelijk en aangepast vervoer 

 De werking van de MAV is sterk afhankelijk van het bestaande aanbod aan adequate 
vervoersmogelijkheden.  

 Indien er in een bepaalde regio nauwelijks vervoer beschikbaar is, kan dit tot een artificiële 
daling van de aanvragen leiden. Het ontbreken van initiatieven van aangepast vervoer kan een 
rem zijn om contact op te nemen met de MAV: de gebruiker belt niet meer omdat hij/zij ervan 
uitgaat dat er toch geen betaalbaar vervoer voorhanden is. De latente verplaatsingsbehoefte 
blijft wel hoog. 

 Profiel van de vraagsteller 

 Niet enkel rolstoelgebruikers ervaren mobiliteitsproblemen. 

 De leeftijdsgebonden mobiliteitsbeperking maakt een groot deel uit van de bij de MAV 
binnenkomende vragen. 

 Een  mobiliteitsbeperking is niet altijd gelijk aan een fysieke beperking.  

 Voor bepaalde categorieën van personen met een mobiliteitsbeperking is het extra moeilijk om 
een vervoersoplossing te vinden. 

 Belang van de uitbouw van de MAV als kennispunt voor toegankelijk en aangepast vervoer 

 De MAV is belangrijk als centraal contactpunt waar heel wat expertise en informatie rond 
aangepast vervoer in de regio aanwezig is. 

 Knelpunten en blinde vlekken in het aanbod van vervoer worden zichtbaar. 

 Complexe vervoersproblemen 

 De MAV behandelt regelmatig erg complexe vervoersvragen omdat personen met een 
mobiliteitsbeperking meestal reeds assertief op zoek gingen naar oplossingen voor hun 
vervoersprobleem. Dit zal ook zo in de toekomst zijn. 

 Belang van doorverwijzingen 

 Ondanks dat de MAV vaak met complexe vervoersvragen geconfronteerd zal worden, is het 
belang van de doorverwijsfunctie niet te onderschatten. Dit is zelfs één van de kerntaken. 
Personen die de weg in het versnipperd vervoersaanbod nog niet gevonden hebben, kunnen bij 
de MAV terecht voor een doorverwijzing naar de voor hen meest adequate vervoersaanbieder 
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en worden zo effectief geholpen. Neutraliteit van de MAV is hier belangrijk. 

 De MAV kan stimuleren en empoweren door stap voor stap de werking van bestaande 
vervoersmogelijkheden, zoals bijvoorbeeld het belbusvervoer, uit te leggen. Mentale drempels 
voor het nemen van het openbaar vervoer kunnen weggewerkt worden. Dit is bouwen aan de 
autonomie en inclusie van de doelgroep.  

 MAV als vervoersregisseur  

 De regulerende functie van de MAV kan nieuwe kansen en opportuniteiten creëren. 

 Nabijheid en bereikbaarheid van de MAV 

 Een nabije, bereikbare, toegankelijke MAV is essentieel. 

 Lokale verankering van de MAV 
 Lokale verankering is belangrijk voor een succesvolle MAV-werking. 

 

6.1 Inleiding 

Het Hefbomenonderzoek van Enter vzw uit 2009 (zie 1.5.2) ontwikkelde het nieuwe concept van de 
Mobiliteitscentrale Aangepast Vervoer (MAV). Om dit concept verder uit te diepen en aan de 
realiteit te toetsen, kende de Vlaamse minister van Mobiliteit en Openbare Werken subsidies toe 
voor drie proefprojecten. De coördinatie van deze proefprojecten werd opgenomen in het 
businessplan voor de uitbouw van een gebiedsdekkend, complementair en geïntegreerd toegankelijk 
vervoersysteem. Het onderdeel ‘Actieonderzoek’ dat Enter vzw op zich nam, behelst deze 
begeleiding en ondersteuning. De inzichten die doorheen de uitvoering van de proefprojecten 
bekomen werden, droegen ook bij aan de andere onderdelen van het businessplan.  

Hierna worden de proefprojecten in detail besproken. Eerst wordt ingezoomd op de doelstellingen 
zoals deze vervat liggen in de projectsubsidiebesluiten van Vlaams minister van Mobiliteit en 
Openbare Werken. Vervolgens wordt de werking van elk proefproject apart toegelicht, op basis van 
input van de proefprojectuitvoerders zelf.  

 De MAV’s opgericht binnen de proefprojecten zijn nog erg jonge organisaties. Zelfs de oudste 
operationele MAV (van proefproject Vlaams-Brabant) is nog maar 7 maanden actief. Deze korte 
periode zorgt ervoor dat de beschikbare gegevens en statistieken beperkt en niet representatief zijn. 
Toch kunnen, op basis van de informatie die wel voorhanden is, reeds enkele opvallende inzichten 
en bemerkingen meegegeven worden.   

 

6.2 Proefprojecten 

6.2.1 Algemeen 

De Vlaamse overheid heeft op voorstel van de Vlaamse minister van Mobiliteit en Openbare Werken 
enkele subsidies toegekend om drie proefprojecten rond het concept van de Mobiliteitscentrale 
Aangepast Vervoer (MAV) mogelijk te maken.106 De subsidies gelden als bijdrage voor de organisatie 
van deze proefprojecten in het kader van de uitbouw van een gebiedsdekkend, complementair en 

106 Besluit van 23 december 2011 van de Vlaamse Regering houdende toekenning van een subsidie aan vzw Leuven-
Hageland Mobiel voor een proefproject rond mobiliteitscentrales aangepast vervoer. 
Besluit van 23 december 2011 van de Vlaamse Regering houdende toekenning van een subsidie aan vzw Eigen Thuis voor 
een proefproject rond mobiliteitscentrales aangepast vervoer. 
Besluit van 23 december 2011 van de Vlaamse Regering houdende  toekenning van een subsidie aan het provinciebestuur 
Antwerpen voor een proefproject rond mobiliteitscentrales aangepast vervoer. 
Besluit van 21 december 2012 van de Vlaamse Regering houdende  toekenning van een subsidie aan VZW Groep MSI  voor 
een proefproject rond mobiliteitscentrales aangepast vervoer. 
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geïntegreerd toegankelijk vervoersysteem in Vlaanderen.  

De doelstellingen van het proefproject zijn:  

 De mogelijkheden en de strategie nagaan voor de uitbouw van een MAV 

 Een zo realistisch mogelijk (weliswaar onvolledig) beeld krijgen van de totaliteit van de vraag 
naar aangepast vervoer binnen de eigen regio, door de samenwerking met de verschillende 
vervoersaanbieders en het opzetten van een uitgebreid registratiesysteem  

 Meer informatie krijgen over de aanvragers, namelijk over wie ze zijn, wat hun 
mobiliteitsproblematiek is, wat de reden van hun verplaatsingen is … 

 Meer informatie krijgen over de vervoersvraag zelf, namelijk of het gaat om individueel of 
collectief vervoer, medisch of niet-medisch vervoer, abonnementsvervoer, 
spitsuurgebonden vervoer … 

Deze informatie is nodig om te komen tot: 

 Een afbakening van de doelgroep 

 Een afbakening van het basisaanbod vervoer voor personen met beperkte mobiliteit  

 Een betere inschatting van de kostprijs. 

De proefprojecten dienen volgende onderdelen te omvatten: 

 Dispatching: het opzetten van een centrale dispatching die vervoersaanvragen ontvangt en 
behandelt. De dispatching zet de meest geschikte vervoersaanbieder in en volgt daarbij een 
vooraf uitgewerkte werkmethode. 

 Facturatie: de MAV int alle inkomsten en factureert rechtstreeks aan klanten of 
derdebetalers. De MAV betaalt de vervoersaanbieders per geleverde prestatie, waarbij 
gestreefd wordt naar een kostendekkende werking. 

 Rapportage: de MAV beschikt over data om beleidsinformatie te genereren. Die 
beleidsinformatie is essentieel voor de monitoring en bijsturing van het project en vormt de 
basis voor dialoog met de belanghebbenden (partners, dienstaanbieders, klanten ...).  

 Logistiek: de MAV moet de beschikbare middelen efficiënt inzetten. De MAV kan een 
dienstorganisatie worden voor dispatching, software, boekhouding, facturatie en 
personeelsbeheer, waardoor deze werkingskost op niveau van de individuele dienstverlener 
grotendeels zou kunnen vervallen en het geheel kostenefficiënter wordt. 

 De MAV kan globale afspraken maken met betrokken partijen, bijvoorbeeld over 
ophaalpunten en parkeertoelating met belangrijke bestemmingen, zoals ziekenhuizen. De 
MAV kan ook globale initiatieven nemen, bijvoorbeeld de inrichting van een 
vrijwilligerscentrale. 

 Marketing en communicatie: communicatie tussen de projectpartners is essentieel bij de 
voorbereiding,  opstart en uitvoering van het project.  

 Daarnaast is ook de marketing essentieel. Dit zal gefaseerd gebeuren, in nauwe samenspraak 
met het Departement Mobiliteit en Openbare Werken van de Vlaamse overheid, de 
betrokken openbare besturen en dienstaanbieders. 

De hierboven vermelde taken kunnen ook uitbesteed worden. 

De subsidies zijn bedoeld als gedeeltelijke tussenkomst voor de organisatie van de MAV-
proefprojecten. Deze organisatie bestaat uit volgende fases: 

 Fase 1: Voorbereidende fase  

- Inventariseren van het aanbod aan aangepast vervoer in de regio 
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- Contact opnemen met de vervoersaanbieders 

- Afspraken maken in het kader van de eigenlijke start van de MAV 

- Uitwerken van een registratiesysteem 

- Introductie van planningssoftware 

- Afbakenen van de regio 

- Informeren van de gebruikers. 

 Fase 2: Opstarten van de MAV-werking:  

- Geven van informatie over het aanbod 

- Het screenen van de individuele vervoersvraag  

- Het zoeken naar de beste oplossing voor de individuele vervoersvraag  

- Doorverwijzing naar de meest aangewezen aanbieder (NMBS, De Lijn, belbuscentrale, 
DAV, MMC, ziekenfonds, taxi …)  

- Aandacht voor de dispatching en de uitgebreide registratie van de vraag 

- Het detecteren van 'blinde vlekken' in het aanbod. 

 Fase 3: Voortzetten werking MAV en uitbreiding met  de organisatie van vervoer: 

- Informatieverstrekking in geval er enkel algemene informatie over toegankelijk en 
aangepast vervoer gevraagd wordt 

- Doorverwijzing naar andere vervoerders zoals de NMBS, De Lijn, de belbus, DAV’s, 
MMC’s, commerciële vervoerders … indien de vervoersvraag niet valt onder de 
vervoerscriteria van het proefproject 

- Als de vervoersvraag beantwoordt aan de vervoerscriteria van het proefproject, dan 
wordt het vervoer georganiseerd door de proefprojectuitvoerder. Dit is het zogenaamde 
MAV-vervoer.  

- Het organiseren van ketenvervoer indien de verplaatsing niet (volledig) onder de 
vervoerscriteria van het proefproject valt, bijvoorbeeld MAV-vervoer/NMBS/DAV. 

- Het bijhouden van de gegevens en de redenen waarom een vervoersvraag niet 
behandeld of ingevuld kon worden. 

Naast een algemeen subsidiebedrag voor de werking van de MAV wordt voorzien in een bijkomende 
subsidie voor het vervoer dat door de MAV geregeld wordt. Deze subsidie bedraagt €1,5 per 
gereden kilometer met een rolstoelgebruiker of €0,5 per gereden kilometer met een persoon met 
beperkte mobiliteit.  

De proefprojecten worden uitgevoerd met nauwe betrokkenheid van het Departement Mobiliteit en 
Openbare Werken van de Vlaams overheid. Ook de uitvoerders van de verschillende proefprojecten 
werken nauw samen. 

Hieronder volgt een bespreking per proefproject, op basis van de gegevens bekomen van de 
proefprojectuitvoerders zelf. Door evoluties en nieuwe wendingen tijdens de uitvoering komt de 
concrete uitwerking van de proefprojecten niet overal strikt overeen met de beschrijving door de 
subsidiërende overheid zoals hierboven uiteengezet. Elke aanpassing kwam er in principe wel pas na 
overleg met en akkoord van de stuurgroep proefprojecten, waarin ook vertegenwoordigers zetelen 
van het kabinet van de Vlaams minister van Mobiliteit en Openbare Werken Hilde Crevits en het 
Vlaams Ministerie van Mobiliteit en Openbare Werken, Departement Mobiliteit en Openbare 
Werken. Een overzicht van deze stuurgroepen werd in bijlage (zie Fout! Verwijzingsbron niet 

  
Businessplan Vlaams Toegankelijk Vervoersysteem        173 



gevonden.) opgenomen. 

 

6.2.2 Begeleiding van de proefprojecten 

In het kader van het actieonderzoek begeleidde Enter vzw de proefprojecten bij hun opstart en bij 
de verdere uitbouw van hun werking. Deze begeleiding en ondersteuning bestond uit verschillende 
elementen. 

Naast de reeds vermelde stuurgroepen werden ook verschillende andere overlegmomenten 
ingericht. 

Zo was er ondersteuning bij de omzetting van het voormalig proefproject Mol-Leopoldsburg van De 
Lijn en de overname van het vervoersaanbod hiervan door de proefprojecten van Antwerpen en 
Limburg.  

Daarnaast werden verschillende werkgroepen ingericht om de proefprojecten adequaat te kunnen 
bijstaan bij de uitwerking van enkele specifieke aspecten. Op deze bijeenkomsten konden de 
proefprojecten ook ervaringen uitwisselen over de verschillende onderdelen van de MAV-werking. 
Het gaat om volgende werkgroepen: 

 Werkgroep Operationalisering: in deze werkgroep kwamen concrete operationele aspecten aan 
bod.  Het gaat dan bijvoorbeeld over de communicatie en bekendmaking, de concrete werkwijze 
bij binnenkomende vervoersvragen, de contractuele samenwerking met vervoersaanbieders …  

 Werkgroep Informatica: deze werkgroep betrof de uitwerking van een adequaat 
softwareprogramma dat de nodige elementen bevat voor een vlotte MAV-werking 

 Werkgroep Privacy: de proefprojecten werkten samen rond de te nemen stappen voor de 
naleving van de privacyregelgeving 

Een overzicht van de overlegmomenten en werkgroepen werd opgenomen in bijlage. 

 

6.2.3 Proefproject Antwerpen 

6.2.3.1 Inleiding 

De opdrachthouder van het proefproject Antwerpen is het provinciebestuur Antwerpen –  
Departement Welzijn, Economie en Plattelandsbeleid – Dienst Welzijn en Gezondheid.107  

Het proefproject wordt concreet uitgevoerd door Welzijnszorg Kempen, een vereniging 
onderworpen aan het OCMW-decreet van 19 december 2008, titel VIII, hfst.1. Welzijnszorg 
Kempen is het samenwerkingsverband van de 27 OCMW’s van het arrondissement Turnhout.  

De subsidie werd toegekend op 23 december 2011 en bedraagt €297.000. De subsidieperiode 
loopt tot en met 31 oktober 2013.  

Begin 2012 werd duidelijk dat het voormalig proefproject van De Lijn rond aangepast vervoer in 
de regio Mol-Leopoldsburg niet kon worden voortgezet. Om te vermijden dat de gebruikers van 
dat proefproject zonder vervoer zouden vallen, werd besloten het vervoersaanbod onder te 
brengen in de MAV-proefprojecten. Het proefproject Antwerpen nam onder de naam Centrale 
Aangepast Vervoer (CAV) het Antwerpse deel van het proefproject van De Lijn over.  

De concrete voorbereiding voor de opstart van de MAV begon op 1 juli 2012.  

Op 1 oktober 2012 startte de Centrale Aangepast Vervoer met de overname van het 
vervoersaanbod voor de Antwerpse gemeenten van het voormalig proefproject van De Lijn.  

107 Besluit van 23 december 2011 van de Vlaamse Regering houdende  toekenning van een subsidie aan het 
provinciebestuur Antwerpen voor een proefproject rond mobiliteitscentrales aangepast vervoer. 
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De MAV van proefproject Antwerpen kreeg de naam Mobiliteitspunt Kempen (MPK) en ging 
operationeel  van start op 1 februari 2013. De werking van CAV werd binnen het kader van het 
MPK voortgezet. 

Het proefproject Antwerpen beschikt over een stuurgroep, bestaande uit vertegenwoordigers 
van Welzijnszorg Kempen, de OCMW’s van de proefprojectregio, de provincie Antwerpen en 
Enter vzw.  

De informatie die hierna volgt, is gebaseerd op de gegevens die het proefproject Antwerpen 
heeft doorgegeven.108 

 

6.2.3.2 Organisatie 

6.2.3.2.1 Doelgroep en werkingsgebied 

De doelgroep van het MPK bestaat uit volgende categorieën van personen: 

 Inwoners van de proefregio met een mobiliteitsbeperking (omwille van een handicap, ziekte of 
ouderdom) en niet-inwoners die in de regio vervoerd wensen te worden 

 Omgeving van inwoners van de proefregio met een mobiliteitsbeperking (familieleden, vrienden, 
mantelzorgers, vrijwilligers, professionele begeleiders ...) 

 Professionelen verbonden aan voorzieningen, zoals dagcentra, woonzorgcentra ... 

 Professionelen verbonden aan lokale besturen, zoals gemeentelijke welzijns- of 
mobiliteitsambtenaren, MMC-verantwoordelijken, diensthoofden … 

 Vervoersaanbieders, lokale en bovenlokale vervoerspartners. 

Het werkingsgebied van het MPK bestaat uit de 27 gemeenten van het arrondissement Turnhout. 
De bevolkingsdichtheid in dit gebied bedraagt 328 inwoners/km².109 Zo goed als alle gemeenten 
van het arrondissement zijn als stedelijk gekwalificeerd, enkel Ravels is een landelijke gemeente. 
Deze regio komt overeen met 7,01% van de bevolking en 10,04% van de oppervlakte van het 
Vlaams Gewest.  

6.2.3.2.2 Praktisch 

Het Mobiliteitspunt Kempen beschikt over twee voltijds equivalenten (VTE), verdeeld over de 
functies van proefprojectverantwoordelijke, MAV-medewerker en medewerker Centrale 
Aangepast Vervoer. 

Het Mobiliteitspunt Kempen is elke werkdag bereikbaar van 9u00 tot 12u00 en van 13u00 tot 
16u00. Het MPK kan gecontacteerd worden via telefoon of e-mail. De Centrale Aangepast 
Vervoer is elke werkdag bereikbaar van 9u00 tot 12u00. 

Voor de werking van de MAV wordt gebruik gemaakt van twee softwarepakketten. Beide 
programma’s samen hebben volgende functionaliteiten: 

 Registreren van oproepen (infovragen en vervoersvragen) 

 Registreren van gebruikers 

 Registreren van ritaanvragen 

 Registreren van antwoorden 

108 Zelfreflectie proefprojecten,  Businessplan voor een gebiedsdekkend, complementair en geïntegreerd Vlaams 
toegankelijk vervoersysteem in Vlaanderen en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, Samenvatting MAV-proefproject 
Mobiliteitspunt Kempen. 
109 Algemene Directie Instellingen en Bevolking, Statistieken van bevolking, globaal bevolkingscijfer per gemeente, situatie 
01/08/2012, bevolkingscijfer per administratieve eenheid in België, op de vermelde observatiedatum van het Rijksregister.  
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 Opvolgen van de status van de vragen (geholpen of niet geholpen – doorverwijzing – in 
verwerking) 

 Registreren van vervoersaanbieders 

 Afdrukken van ritaanvragen en bestelbonnen voor vervoerders 

 Afdrukken facturen voor gebruikers 

De hardware van het MPK bestaat uit twee laptops, een vaste PC met twee schermen en een 
printer.  

 

6.2.3.3 Vervoersvragen 

Vervoersvragen zijn vragen naar informatie over toegankelijk of aangepast vervoer in de regio. 
Het kan gaan om pure informatievragen, bijvoorbeeld een vraag over de werking van de MAV of 
een vraag over de belbuswerking. De vragen kunnen ook gaan over de vervoersmogelijkheden 
voor een bepaalde verplaatsing op een bepaald tijdstip.    

6.2.3.3.1 Procedure voor de behandeling van vervoersvragen 

Wanneer iemand met een vervoersvraag contact opneemt met het Mobiliteitspunt Kempen 
wordt onderstaande procedure gevolgd. 

 De vraagsteller neemt telefonisch of per mail contact op. 

 De vervoersvraag wordt door de MAV-medewerker gescreend aan de hand van een checklist. 

 Indien mogelijk wordt onmiddellijk het antwoord geformuleerd. Indien gewenst wordt dit op 
mail doorgestuurd. 

 Indien het antwoord niet onmiddellijk gegeven kan worden, verricht de MAV-medewerker de 
nodige opzoekingen. De MAV-medewerker neemt dan later opnieuw contact op met de 
vraagsteller om de informatie door te geven. 

6.2.3.3.2 Bespreking van de vervoersvragen 

Het Mobiliteitspunt Kempen maakte een overzicht op van de operationele periode van 1 februari 
2013 tot en met 31 mei 2013.  

Algemeen 

De eerste werkingsmaand van het MPK, februari 2013, was goed voor 38,2% van de 
vervoersvragen. De laatste maand van de rapportage, mei 2013, behelst 18,3%. De eerste maand 
was er natuurlijk veel persaandacht voor de lancering van het MPK en verschenen er advertenties 
in diverse informatiebladen. Nadien nam de eerste belangstelling af, wat de dalende trend 
verklaart. Daarna zette het MPK in op sensibilisatie van de lokale besturen.  

80,1% van de binnengelopen vragen hebben betrekking op vervoersmogelijkheden voor een 
bepaalde verplaatsing op een bepaald tijdstip. De overige 19,9% zijn pure informatievragen, 
waarvan het grootste deel (47,7%) betrekking heeft op de MAV-werking. Verder werden ook 
vragen gesteld over de parkeerkaart, de werking van de belbus, het aanvragen van een 
belbushalte, dienstencheques… Dat het aandeel pure informatievragen redelijk beperkt is, kan 
verklaard worden doordat de personen die bij het MPK terecht komen meestal al veel 
opzoekingwerk achter de rug hebben en reeds van de meeste zaken op de hoogte zijn. De vragen 
die gesteld worden, zijn bijgevolg meer complexe vragen waarvoor niet direct een oplossing 
gevonden kon worden. De vraagstellers hopen dat het MPK hen hierbij dan verder kan helpen. 

30% van de vervoersvragen kon geholpen worden met een adequate oplossing. 43% van de 
vraagstellers werd doorverwezen naar een vervoersaanbieder, bijvoorbeeld de belbuscentrale 
van De Lijn, een Minder Mobielen Centrale (MMC)… (zie 6.2.3.4 Doorverwijzingen). 28% van de 
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vraagstellers kon niet adequaat geholpen worden. Dit wil in de meeste gevallen zeggen dat de 
enige oplossing voor deze vervoersvragen bestond uit een doorverwijzing naar een commerciële 
vervoerder. De tarieven van dergelijke vervoersaanbieders zijn echter vaak te hoog, zeker voor 
personen die een oplossing zoeken voor een wederkerende rit.  

Bijkomende opmerking: één vraag staat niet noodzakelijk gelijk aan één persoon. Veel vragen 
worden immers gesteld door professionelen, bijvoorbeeld medewerkers van een voorziening, die 
een oplossing zoeken voor meerdere personen tegelijk.  

Het MPK heeft als werkingsgebied de 27 gemeenten van het arrondissement Turnhout. De 
meeste vervoersvragen komen uit subregio Mol, dan volgen de subregio’s van Geel, Herentals, 
Turnhout, Hoogstraten, Westerlo en Arendonk.  

De subregio’s Mol en Geel zijn nauw betrokken bij de werking van Welzijnszorg Kempen, de 
uitvoerder van het proefproject in de provincie Antwerpen. Dit kan een verklaring zijn waarom de 
meeste vervoersvragen uit deze regio’s komen. Uit sommige regio’s komen veel minder 
vervoersvragen binnen, wat mogelijk veroorzaakt wordt door een beperktere bekendheid van het 
MPK. In subregio Arendonk is er zo goed als geen aanbod aan aangepast vervoer, zelfs niet van 
commerciële vervoerders. De dienstverleners en professionelen uit deze regio (bijvoorbeeld 
OCMW’s) weten dat het MPK de vraagstellers meestal niet zal kunnen verder helpen, waardoor 
ze weinig vragen doorsturen.  

 

 
Figuur 33: Mobiliteitspunt Kempen - Aantal vervoersvragen per subregio 

Profiel vraagstellers 

Contactpersoon 

Een groot deel van de contactnames gebeurt door professionelen, bijvoorbeeld 
medewerkers van OCMW’s, voorzieningen… die informatie vragen of een vervoersvraag 
stellen in naam van (één of meerdere) cliënten. Dit komt door de verankering van de MPK-
werking in de bestaande samenwerkingsverbanden. Door gerichte communicatie is het MPK 
goed gekend in het professionele netwerk. Uit deze gegevens blijkt dus het belang van 
communicatie naar professionelen toe. 

Vaak nemen personen met een mobiliteitsbeperking zelf contact op met het MPK, maar 
regelmatig zijn het ook de partner of familieleden.  
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Figuur 34: Mobiliteitspunt Kempen - Contactpersonen 

Leeftijd 

Niet elke vraagsteller geeft zijn/haar leeftijd of de leeftijd van de persoon met een 
mobiliteitsbeperking in wiens naam contact wordt opgenomen. Het is immers niet altijd 
nodig om de leeftijd van de vraagsteller te registreren. Voor 42,10% van de vragen werd de 
leeftijd wel genoteerd. Daaruit blijkt dat de meeste vragen betrekking hebben op de 
leeftijdsgroep van de 65plussers (59%).  

 
Figuur 35: Mobiliteitspunt Kempen - Leeftijd vraagstellers 

Mobiliteitsbeperking 

In 92,7% van de gevallen werd de mobiliteitsbeperking van de vraagsteller geregistreerd. In 
de andere gevallen was de beperking niet relevant. Soms heeft de vraagsteller meer dan één 
mobiliteitsbeperking. De meest voorkomende mobiliteitsbeperkingen zijn leeftijd- of 
ziektegebonden, goed voor 64%. Dit stemt overeen met het groot aandeel van vraagstellers 
uit de leeftijdsgroep van 65plussers. Daarna volgen fysieke, mentale,en psychische 
beperkingen.         
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Figuur 36:  Mobiliteitspunt Kempen - Mobiliteitsbeperking vraagstellers 

Gebruikt hulpmiddel 

Het meest voorkomend hulpmiddel is de manuele rolstoel (40%). Veel vraagstellers kunnen 
zich verplaatsen met zowel een manuele als een elektrische rolstoel. In dergelijke gevallen 
werd enkel de manuele rolstoel geregistreerd, omdat er dan meer vervoersmogelijkheden 
zijn. Veel vraagstellers (18%) geven aan slecht te been te zijn en gebruik te maken van een 
wandelstok, wat overeenkomt met het groot aandeel van vraagstellers uit de leeftijdsgroep 
van 65plussers. Een grote groep vraagstellers (27%) geeft aan normaal te been te zijn en dus 
geen hulpmiddel te gebruiken. Dit geeft aan dat een mobiliteitsbeperking niet altijd gelijk 
staat met een fysieke beperking.  

 
Figuur 37:  Mobiliteitspunt Kempen – Door vraagstellers gebruikte hulpmiddelen  

 

6.2.3.4 Doorverwijzingen 

43% van de binnenkomende vervoersvragen wordt doorverwezen naar een vervoersaanbieder 
die de vraagsteller vermoedelijk kan verder helpen. De doorverwijzingen zijn afhankelijk van de 
gestelde vervoersvraag en dus zeer divers. De doorverwijzingen gebeuren naar het openbaar 
vervoer, niet-dringend ziekenvervoer, diensten die aangepast vervoer voor rolstoelgebruikers 
aanbieden, Minder Mobielen Centrales, commerciële vervoerders (taxi’s, diensten voor 
busverhuur…). Ook naar de Centrale Aangepast Vervoer (CAV) wordt doorverwezen (zie 6.2.3.5 
Ritten aangepast vervoer).  
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6.2.3.4.1 Overleg en werkafspraken met vervoersaanbieders rond doorverwijzing 

Het Mobiliteitspunt Kempen heeft met diverse vervoersaanbieders overleg gepleegd en 
afspraken gemaakt om de doorverwijzingen vlot te kunnen laten verlopen.  

Zo zat de proefprojectverantwoordelijke samen met de Christelijke Mutualiteit Mechelen-
Turnhout en het socialistisch ziekenfonds De Voorzorg Antwerpen. Er werd informatie 
uitgewisseld over de werking van het MPK en over het ziekenvervoer door de ziekenfondsen. Ook 
werden afspraken gemaakt over wederzijdse doorverwijzing.   

Via een periodiek overleg, georganiseerd door Enter vzw, vond er ongeveer driemaandelijks een 
uitwisseling van informatie en vragen plaats tussen De Lijn en de MAV-proefprojecten. Ook werd 
gekeken hoe een toekomstige samenwerking uitgewerkt kon worden. 

Het MPK zat eveneens samen met de vertegenwoordigers van de MMC’s van het arrondissement 
Turnhout.  

6.2.3.4.2 Procedure voor de behandeling van doorverwijzing 

De procedure voor de behandeling van een doorverwijzing is gelijkaardig aan de procedure voor 
het beantwoorden van vervoersvragen (zie 6.2.3.3.1 Procedure voor de behandeling van 
vervoersvragen). Wanneer blijkt dat het nuttig is de vraagsteller door te verwijzen naar een 
vervoersaanbieder licht de MAV-medewerker deze vervoersaanbieder eerst toe en geeft dan ook 
de nodige contactgegevens door. Vaak wordt niet één vervoersaanbieder doorgegeven, maar lijst 
de MAV-medewerker meerdere mogelijke alternatieven op. De vraagsteller kan dan zelf bepalen 
met welke vervoersaanbieder hij/zij contact opneemt.  

Bijkomend zal het Mobiliteitspunt Kempen nagaan of de vraagsteller inderdaad door de 
doorverwijzing geholpen werd. Dit gebeurt via telefonisch contact met de doorverwezen 
vraagsteller en op basis van een gestructureerde vragenlijst. 

6.2.3.4.3 Bespreking van de doorverwijzingen 

Uit onderstaande grafiek blijkt dat vooral vervoersdiensten zoals MMC’s en DAV’s niet of niet 
voldoende door iedereen gekend zijn. Hier kan het MPK een belangrijke rol spelen door personen 
die de weg in het versnipperd vervoersaanbod nog niet gevonden hebben, door te verwijzen naar 
de meest geschikte vervoersaanbieder. 

  
Figuur 38: Mobiliteitspunt Kempen – Doorverwijzingen – type vervoerder 

 

6.2.3.5 Ritten aangepast vervoer  

Zoals gezegd organiseert het Mobiliteitspunt Kempen, naast het beantwoorden van 
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vervoersvragen en het doorverwijzen van vraagstellers naar de meest geschikte 
vervoersaanbieder, ook zelf aangepast vervoer onder de naam Centrale Aangepast Vervoer 
(CAV). De doelgroep, de voorwaarden en het werkingsgebied van de CAV verschillen wel van 
deze van het MPK. 

6.2.3.5.1 Doelgroep en werkingsgebied 

De Centrale Aangepast Vervoer verzekert in eerste instantie het deur-deurvervoersaanbod voor 
de Antwerpse gemeenten van het vroegere proefproject van De Lijn. Het gaat om gemeenten in 
de regio Mol-Geel: Balen, Dessel, Geel, Mol en Meerhout. Welzijnszorg Kempen, de uitvoerder 
van het proefproject, koos ervoor om het aanbod verder uit te breiden naar de gemeenten 
Laakdal en Retie. 

Deze zeven gemeenten komen overeen met 2,21% van de bevolking en 3,34% van de oppervlakte 
van het Vlaams Gewest.110 De gemiddelde bevolkingsdichtheid van de regio is 311 inwoners/km². 

De doelgroep bestaat uit personen die in één van de betrokken gemeenten wonen of verblijven 
en: 

 Rolstoelgebruiker zijn 

EN 

 Over een FOD-attest bezitten waarmee een verminderde zelfredzaamheid aangetoond wordt 
van minimaal 12 punten. 

6.2.3.5.2 Aanbod, voorwaarden en kostprijs 

Het vervoersaanbod van de CAV is: 

 Aangepast deur-deurvervoer 

 Enkel om sociale redenen  

 Voor ritten beperkt in afstand tot 12,9 km 

Gebruikers moeten minstens vijf werkdagen en maximaal één maand op voorhand reserveren. 

De kostprijs voor de gebruiker bedraagt €6,50 per rit, welke via een maandelijkse factuur 
aangerekend worden.  

6.2.3.5.3 Samenwerking met vervoerders 

Om het vervoersaanbod van de CAV te realiseren werkt Mobiliteitspunt Kempen samen met vier 
vervoersaanbieders. Met deze vervoerders werd een overeenkomst gesloten met volgende 
afspraken: 

 Het aangepast vervoer wordt verzorgd voor inwoners uit de gemeenten Balen, Dessel, Mol, 
Retie, Geel, Laakdal, Meerhout die voldoen aan de voorwaarden van het proefproject Aangepast 
Vervoer regio Mol-Geel. 

 De vervoerder garandeert een stipte uitvoering van de bestelde ritten van de gebruiker naar de 
bestemming en terug. Enkel als de vervoerder in de onmogelijkheid verkeert omwille van 
onvoorziene en uitzonderlijke omstandigheden, kan de rit toegewezen worden aan de tweede 
dichtstbijzijnde vervoerder. 

 De chauffeurs die zullen instaan voor de daadwerkelijke uitvoering van de opdracht dienen te 
beschikken over een getuigschrift van goed gedrag en zeden. 

 De vervoerder dient een wettelijke verzekering voor ‘bezoldigd personenvervoer’ te hebben 
aangegaan alvorens het vervoer te organiseren. 

110 Algemene Directie Instellingen en Bevolking, Statistieken van bevolking, globaal bevolkingscijfer per gemeente, situatie 
01/08/2012, bevolkingscijfer per administratieve eenheid in België, op de vermelde observatiedatum van het Rijksregister. 
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 De vergoeding wordt als volgt berekend: 

- Voor enkelvoudige ritten: de afstand van de woonplaats van de gebruiker naar het 
bestemmingsadres en via dezelfde weg terug tot aan de woonplaats (= afstand 
woonplaats-bestemming x2) 
Voor ritten met meerdere gebruikers: de afstand vanaf de woonplaats van de eerste 
gebruiker, via de woonplaats(en) van de volgende gebruiker(s) naar het 
bestemmingsadres en rechtstreeks via dezelfde weg terug tot aan de woonplaats van de 
eerste gebruiker. 

- De afstand wordt berekend met een routeplanner volgens de snelste route. 

- Op basis van bovenstaande kilometers betaalt de Centrale Aangepast Vervoer voor de 
eerste 10 kilometer een vast bedrag van 12 euro en voor elke bijkomende kilometer 1 
euro (vanaf de 11de kilometer). Deze bedragen zijn inclusief BTW. 

- De maximale afstand tussen woonplaats van de gebruiker en de bestemming bedraagt 
12,9 kilometer. 

 De facturatie gebeurt maandelijks. 

 Het contract loopt tot en met 31 oktober 2013 en is opzegbaar door elk der partijen mits het 
respecteren van een opzegtermijn van één maand en mits de opzegging gebeurt via een 
aangetekend schrijven. Bij stopzetting van het proefproject ‘Mobiliteitscentrale Aangepast 
Vervoer’ van de Vlaamse overheid wordt automatisch een einde gebracht aan de overeenkomst 
nadat Welzijnszorg Kempen hiervan kennisgeving heeft gedaan. Geen der partijen heeft recht op 
een schadevergoeding ten gevolge van deze opzegging of bij stopzetting van het proefproject. 
De opdracht is stilzwijgend verlengbaar voor een periode van 1 jaar tot een maximale looptijd 
van 4 jaar, behoudens schriftelijke en aangetekende opzeg door één van beide partijen 
minimum 1 maand voor het aflopen van het betreffende jaar. 

6.2.3.5.4 Procedure voor de behandeling van de ritaanvragen 

Voor de behandeling van de ritaanvragen en de rittoewijzingen wordt volgende procedure 
gevolgd: 

 Om gebruik te kunnen maken van de dienstverlening van de CAV moet men zich eerst als 
gebruiker registreren. De CAV gaat na of aan de gebruikersvoorwaarden voldaan is. 

 Een geregistreerd gebruiker doet een ritaanvraag telefonisch of per mail, en dit minimaal vijf 
werkdagen vooraf.  

 Ritaanvragen worden door de CAV per e-mail gebundeld doorgestuurd naar de vervoerder. 

 De vervoerder bevestigt de rit(ten) die hij kan realiseren en geeft door welke rit(ten) niet kunnen 
uitgevoerd worden. 

 De definitieve bestelbon met een overzicht van de bevestigde ritten wordt bezorgd. Hierop 
wordt ook de vergoeding (prijs) opgenomen. 

 Maandelijks stuurt de vervoerder de CAV een factuur met een verwijzing naar de verschillende 
bestelbonnen. De CAV betaalt de vervoerder. 

 De gebruiker ontvangt maandelijks een factuur met de ritten van de voorbije maand. De 
gebruiker betaalt aan de CAV en niet aan de vervoerder. 

6.2.3.5.5 Bespreking van de ritaanvragen 

Gebruikers 

De Centrale Aangepast Vervoer was er in eerste instantie opgericht het vervoer over te nemen 

  
Businessplan Vlaams Toegankelijk Vervoersysteem        182 



van de gebruikers die onder het voormalig proefproject Mol-Leopoldsburg van De Lijn vielen. 
Deze gebruikersgroep werd dus overgenomen.  

Het aantal geregistreerde gebruikers is sinds de overname van het vervoersaanbod gestegen. Het 
aantal effectieve gebruikers en het aantal ritten daalt echter. Dit kan deels verklaard worden 
doordat gebruikers zich nu al registreren om in de toekomst de mogelijkheid te hebben van deze 
dienst gebruik te maken. Anderzijds zijn enkele effectieve gebruikers ondertussen overleden.  

Mobiliteitspunt Kempen volgt de daling verder op en plant in het najaar van 2013 een bevraging 
over het gebruik van de dienstverlening van de CAV.  

Rittenaandeel per dag 

Onderstaande grafiek geeft een overzicht van het rittenaandeel per dag. Het aantal ritten blijkt 
gelijkmatig verdeeld te zijn. Wel valt op dat het aantal weekendritten redelijk laag is. Dit komt 
door een daling in de bereidheid van de vervoerders om in het weekend te rijden. Volgens de 
taxibedrijven is het niet rendabel om weekendritten uit te voeren met betaald personeel. Vaak 
worden ritaanvragen voor het weekend dan ook door de vervoersaanbieder geweigerd en kan de 
CAV geen andere oplossing bieden.  

Dit beperkt weekendaanbod kan bijdragen aan de reeds vermelde daling van de effectieve 
gebruikers en ritaanvragen. Immers, indien weekendaanvragen stelselmatig geweigerd worden, 
zullen gebruikers deze vraag niet meer stellen. Dit is een kunstmatige daling van de vraag.  

 
Figuur 39: Mobiliteitspunt Kempen - Rittenaandeel per dag 

Ritafstand 

De ritafstand van het CAV-vervoer is beperkt tot 12,9 kilometer. Onderstaande grafiek toont het 
aandeel van de verschillende afstandscategorieën. Het meest voorkomend zijn korte ritten tot 5 
kilometer (50%) en ritten langer dan 10 kilometer (41%).  
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Figuur 40: Mobiliteitspunt Kempen - Rittenafstand individuele ritten 

 

6.2.3.6 Inzichten in verband met de vervoersproblematiek in de proefprojectregio 

De werking van een MAV is er ook op gericht om knelpunten en noden rond toegankelijk en 
aangepast vervoer te registreren. Het MPK organiseerde ook een resonantienamiddag voor de 
lokale belanghebbenden (gebruikers, vervoerders, beleidsactoren, voorzieningen…), ter evaluatie 
van de huidige werking van het proefproject en met een blik op een toekomst. Hierna volgt een 
overzicht van de knelpunten die het MPK reeds constateerde.  

 Inclusie: Personen moeten de kans krijgen om zelfstandig te zijn en zich autonoom te kunnen 
verplaatsen. Dit bevordert hun deelname aan het maatschappelijk leven. Inclusie houdt in dat 
personen met een beperking zich in eerste instantie moeten kunnen verplaatsen zoals elk ander. 
Openbaar vervoer moet dus meer toegankelijk worden. Indien aangepast vervoer noodzakelijk 
is, moet er voldoende aanbod verzekerd zijn en zou dit eigenlijk niet duurder mogen zijn dan het 
openbaar vervoer (gelijkheidsbeginsel).  

 Flexibiliteit: Wanneer personen met een mobiliteitsbeperking zich willen verplaatsen, moeten zij 
het aangepast vervoer meestal enkele uren tot dagen op voorhand reserveren. Er bestaat dus 
weinig flexibiliteit in het vervoersaanbod. Minder mobiele personen ondervinden te veel 
moeilijkheden bij spontane verplaatsingen. 

 Betaalbaarheid: Heel wat personen met een mobiliteitsbeperking hebben een beperkt inkomen, 
waardoor commercieel aangepast vervoer vaak te duur is. Voor sommigen zijn zelfs de niet-
commerciële initiatieven, zoals MMC en DAV niet betaalbaar wanneer men wederkerend 
vervoer nodig heeft. 

 Openbare ruimte: Een toegankelijk voertuig alleen volstaat niet. De hele keten van de 
verplaatsing moet toegankelijk zijn, wat inhoudt dat er een inhaaloperatie nodig is wat betreft 
de haltes en stations, maar ook de openbare ruimte in zijn geheel.  

 Begeleiding: Ook als het rollend materieel, de haltes en de openbare ruimte toegankelijk zijn, 
hebben veel personen met een mobiliteitsbeperking nog nood aan begeleiding (bijvoorbeeld bij 
op- en afstappen, overstappen, juiste bus vinden ...) 

 Vrijwilligers: Het inzetten van vrijwilligers om personen met een mobiliteitsbeperking te 
begeleiden, kan een mogelijke oplossing zijn. De uitbouw van een vrijwilligerswerking kan dan 
ook belangrijk zijn, maar het aanbod van vrijwilligers is niet onbeperkt. 

 Voor bepaalde categorieën van personen met een mobiliteitsbeperking is het extra moeilijk om 
een vervoersoplossing te vinden: 

- Vervoer voor personen met een verstandelijke beperking 
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- Vervoer voor personen met dementie 

- Maatschappelijk kwetsbare volwassenen (mensen uit andere culturen, kansarmen…) 

- Personen die liggend vervoerd moeten worden 

- Gebruikers van een looprek of rollator 

- Leerlingen buitengewoon onderwijs 

- … 

 

6.2.3.7 SWOT-analyse werking Mobiliteitspunt Kempen 

6.2.3.7.1 Sterktes 

Het MPK ziet volgende punten van het MAV-proefproject als sterktes: 

 Expertise: 

- Goed beeld over het complete aanbod van aangepast vervoer in de regio 

- Door centralisatie van knowhow wordt een echt kenniscentrum gecreëerd, met een  
ruim aanbod van vervoersinzichten 

- Expertise van medewerkers over ruime regio, overstijgt het lokale  

- Knelpunten en blinde vlekken in het aanbod van vervoer worden zichtbaar 

 Informatie: 

- Het MPK biedt onafhankelijke en neutrale informatie 

- De geboden informatie is uitgebreid en ruimer dan het vervoer alleen: dienstregeling, 
werking, kostprijs, voorwaarden voor het vervoer van rolstoel/scootmobiel/rollator, 
tegemoetkomingen en kortingen ...  

- Door de gebruiker op voorhand alle nodige informatie te geven, zal hij/zij tijdens de 
verplaatsingen niet met verrassingen geconfronteerd worden.  

 Bereikbaarheid en nabijheid:  

- Het MPK is elke werkdag bereikbaar 

- De dienstverlening is laagdrempelig en toegankelijk 

- Het team werkt creatief, dynamisch en met empathie. 

 Lokale verankering: 

- Het MPK is lokaal verankerd in het publiek samenwerkingsverband van Welzijnszorg 
Kempen (vereniging van de 27 OCMW’s van arrondissement Turnhout). Dit  zorgt voor 
verbinding met lokale dienstverlening. 

 Professionalisering en kwaliteitsdenken: 

- Procedures worden uitgewerkt 

- Acties worden geëvalueerd en zo nodig aangepast  

- Opvolging van doorverwijzingen door middel van bevragingen 

 Inclusie:  
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- Empowering en autonomie worden vooropgesteld. Stimuleren van personen met een 
mobiliteitsbeperking om zich zelfstandig te verplaatsen. De nodige informatie geven 
zodat dit realistisch wordt. 

6.2.3.7.2 Zwaktes 

Het MPK ziet volgende punten van het MAV-proefproject als zwaktes: 

 Opvolging: Door de beperkte beschikbare middelen is het niet altijd mogelijk om op te volgen of 
de gegeven oplossingen en doorverwijzingen effectief waren. Heeft men de raad opgevolgd? Is 
er effectief een rit geweest? Hoe verliep die? Was het vervoer toegankelijk en betaalbaar? 

 Het MPK is nog maar vijf maanden operationeel en dus een jonge organisatie. Hierdoor is er nog 
zeker nood aan: 

- Uitbouw ICT-ondersteuning 

- Onderzoek naar de optimale schaalgrootte  

- Verdere uitbouw van het beleid: management, kwaliteit, marketing… 

- Formulering van visie en missie  

 Het MPK is een kleine organisatie: 

- Managementondersteuning is beperkt  

- Budget is beperkt 

- Klein team 

6.2.3.7.3 Kansen 

Het MPK ziet volgende punten van het MAV-proefproject als kansen: 

 Overleg met verschillende organisaties, voorzieningen, vervoerders  

- Met oog op betere afstemming van bestaande noden  

- Gedragenheid door lokale besturen, organisaties… 

- Samenwerkingsverbanden: workshops om kennis te delen, expertise delen met andere 
organisaties en professionelen 

- Vraag naar opleidingen, vormingen 

- Goede contacten met bestaande vervoerders: verwevenheid in netwerk 
vervoersaanbieders zorgt voor open communicatie, realiseren van doelstellingen 

- Stakeholdersnetwerk in de regio is goed uitgebouwd 

- Mobiliteit is de voorwaarde tot sociale integratie: draagvlak voor een toegankelijke 
mobiliteit groeit 

- Ideeën voor vernieuwing 

 Input van de doelgroep: 

- Drempels en moeilijkheden komen nu naar boven uit de doelgroep. De doelgroep zijn 
belangrijke ervaringsdeskundigen. De informatie die zij geven, geeft aan waar extra 
aandacht nodig is  

- Feedback van gebruikers zorgt voor optimalisering dienstverlening 

- Tevreden gebruikers wegens goede vervoersmogelijkheden 
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- Door centraal aanspreekpunt spreekbuis voor personen met een mobiliteitsbeperking 

 Uitbreiding vervoersaanbod 

- Grote nood aan advies over vervoer wegens het eerder landelijke karakter van de regio: 
het aanbod van vervoer is niet gebiedsdekkend. Winkels zijn vaak moeilijk bereikbaar 
zonder gemotoriseerd vervoer. Hierdoor stijgt de vraag naar dienstverlening.  

- Demografische ontwikkelingen zorgen voor een stijging van de vraag 

- Inspelen op noden in de regio: gebruikers en professionelen ervaren meerwaarde 

 ICT: 

- Webontwikkelingen: informatie delen 

- Nieuwe technologische ontwikkelingen: mogelijke verruiming aanbod MAV 
(bijvoorbeeld BlueAssist, V-pad111) 

6.2.3.7.4 Bedreigingen 

Het MPK ziet volgende punten van het MAV-proefproject als mogelijke bedreigingen: 

 Vervoersaanbod:  

- Het ontbreken van initiatieven van aangepast vervoer vormt een rem om contact op te 
nemen met MPK: de gebruiker belt niet omdat hij/zij ervan uitgaat dat er toch geen 
betaalbaar vervoer voorhanden is. 

- De werking van vervoersdiensten (organisatie en communicatie) beïnvloedt de vraag 
naar dienstverlening MPK.  

 Informatie: 

- Voorwaarden en prijzen kunnen gewijzigd zijn, zonder dat de MAV hiervan op de hoogte 
is. Is de informatie waarover de MAV beschikt altijd up-to-date en correct? 

- Vervoersaanbieders geven niet alle informatie door aan de MAV. Speciale voorwaarden 
en details zijn iets wat de vervoersdienst zelf het best weet. 

- De kwaliteit van de informatie is voor een belangrijk deel afhankelijk van derden. 

 Bekendheid: 

- Kent de gebruiker de MAV niet, dan zal hij/zij geen contact opnemen  

- Onbekendheid MAV zorgt dat potentiële gebruikers de dienst niet kunnen gebruiken 

 Rol MAV: 

- Lokale besturen en organisaties krijgen zelf een beter zicht op mogelijk vervoer 
waardoor de rol van de MAV kan vervagen 

- De toenemende expertise van bestaande vervoersdiensten kan rol MAV overbodig 
maken 

 Onzekerheid: 

111 V-pad – Veilig op weg: Een onderzoek naar het inzetten van ICT hulpmiddelen ter ondersteuning van personen met een 
verstandelijke beperking zodat zij zelfstandiger kunnen functioneren. Concreet focust dit onderzoek zich op het proces 
waarbij deze personen aangeleerd wordt een gekende routezelfstandig uit te voeren.  In dit scenario kunnen mobiele 
toestellen, zoals smartphones, in combinatie met technologieën zoals 3G, GPS, bluetooth ... de missende schakel vormen 
in het leerproces naar meer zelfstandigheid, ook in onvoorziene omstandigheden. www.k-point.be/v-pad  
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- Wetgeving: onzekerheid over toekomstige regelgeving, bestuursvormen 

- Financiering: onzekerheid over toekomstige financiering 

 Belang van netwerk, maar wat als het netwerk ontbreekt? 

 Ontevreden gebruikers wegens ontbreken goede vervoersmogelijkheden 

6.2.3.7.5 Bijkomende opmerkingen 

Het MPK gaf nog volgende opmerkingen:  

 Toegankelijk vervoer is een belangrijke factor voor sociale integratie, maar toegankelijkheid is 
veel ruimer dan vervoer: ook de openbare ruimte, winkels, domeinen … moeten toegankelijk 
zijn, anders wordt het doel (sociale integratie) niet bereikt. 

 Nieuwe technologieën zullen in de toekomst ook mobiliteit sterk beïnvloeden. De evolutie in 
ondersteunende technologische hulpmiddelen zal zeker haar invloed hebben op de 
mobiliteitsmogelijkheden van personen met een beperking. 

 Als vereniging van 27 OCMW’s van het arrondissement Turnhout staat samenwerking met de 
lokale besturen hoog in het vaandel. Een succesvolle MAV-werking stoelt volgens het MPK op 
nabijheid en lokale verankering: dicht bij de mensen en besturen. 

 

6.2.4 Proefproject Vlaams-Brabant  

6.2.4.1 Inleiding 

Het proefproject Vlaams-Brabant bestaat uit twee deelprojecten: één in regio Halle-Vilvoorde en 
één in regio Hageland.  

De opdrachthouder van het proefproject Vlaams-Brabant – Regio Halle-Vilvoorde is Eigen Thuis 
vzw, een centrum voor de integratie van personen met een handicap dat binnen de eigen 
werking een erkende Dienst Aangepast Vervoer (DAV Grimbergen) uitbaat.112    

De opdrachthouder van het proefproject Vlaams-Brabant – Regio Hageland is Leuven-Hageland 
Mobiel vzw, een organisatie die onder andere de MMC Leuven en de erkende DAV Leuven 
uitbaat.113    

De subsidies werden toegekend op 23 december 2011 en bedragen €231.500 per deelproject. De 
subsidieperiode loopt tot en met 31 oktober 2013.  

De concrete voorbereiding voor de opstart van de MAV’s begon op 1 juni 2012.  Op 3 december 
2012 gingen beide proefprojecten operationeel.  

De twee deelprojecten werken nauw samen en hebben onder andere dezelfde coördinator en 
stuurgroep. De stuurgroep, bestaat uit de coördinator van het proefproject en de 
vertegenwoordigers van Eigen Thuis vzw, de DAV Grimbergen, Leuven-Hageland Mobiel vzw, 
ODAV (Overleg Diensten Aangepast Vervoer) en de provincie Vlaams-Brabant (het Provinciaal 
Steunpunt Toegankelijkheid).  

De informatie die hierna volgt, is gebaseerd op de gegevens die de twee deelprojecten van het 
proefproject Vlaams-Brabant hebben doorgegeven.114 

112 Besluit van 23 december 2011 van de Vlaamse Regering houdende toekenning van een subsidie aan vzw Eigen Thuis 
voor een proefproject rond mobiliteitscentrales aangepast vervoer. 
113 Besluit van 23 december 2011 van de Vlaamse Regering houdende toekenning van een subsidie aan vzw Leuven-
Hageland Mobiel voor een proefproject rond mobiliteitscentrales aangepast vervoer. 
114 Zelfreflectie proefprojecten,  Businessplan voor een gebiedsdekkend, complementair en geïntegreerd Vlaams 
toegankelijk vervoersysteem in Vlaanderen en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, Samenvatting MAV-proefproject Halle-
Vilvoorde en Samenvatting MAV-proefproject Hageland. 
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6.2.4.2 Organisatie 

6.2.4.2.1 Doelgroep en werkingsgebied 

De doelgroep van de MAV’s bestaat uit volgende categorieën van personen: 

 Inwoners van de proefregio met een (tijdelijke) mobiliteitsbeperking (omwille van een handicap, 
ziekte of ouderdom) 

 Mantelzorgers professionele begeleiders of andere … van personen met (tijdelijke) 
mobiliteitsbeperking (omwille van een handicap, ziekte of ouderdom) 

 Vervoersaanbieders 

 Voorzieningen (dagcentra, woonzorgcentra …) 

 Lokale besturen, gemeentelijke welzijns- of mobiliteitsambtenaren … 

Het werkingsgebied van de MAV Halle-Vilvoorde bestaat uit 18 gemeenten (van de 35 
gemeenten van het arrondissement Halle-Vilvoorde). De bevolkingsdichtheid in dit gebied 
bedraagt 509 inwoners/km².115 Zo goed als alle gemeenten van het werkingsgebied zijn als 
stedelijk gekwalificeerd, enkel Bever, Herne en Pepingen zijn landelijke gemeenten. De proefregio 
Halle-Vilvoorde komt overeen met 3,92% van de bevolking en 3,62% van de oppervlakte van het 
Vlaams Gewest.  

Het werkingsgebied van de MAV Hageland bestond oorspronkelijk uit 10 gemeenten. De 
bevolkingsdichtheid in dit gebied bedraagt 407 inwoners/km².  Alle gemeenten uit de initiële 
proefregio zijn als stedelijk gekwalificeerd. Deze regio komt overeen met 2,30% van de bevolking 
en 2,65% van de oppervlakte van het Vlaams Gewest.  

Op 2 mei 2013 werd het werkingsgebied van de MAV Hageland uitgebreid met 12 gemeenten. Dit 
brengt de totale proefregio op 22 gemeenten. De bevolkingsdichtheid in dit gebied bedraagt 327 
inwoners/km². Alle gemeenten uit de uitgebreide proefregio zijn als stedelijk gekwalificeerd. 
Deze regio komt overeen met 4,58% van de bevolking en 6,56% van de oppervlakte van het 
Vlaams Gewest.  

6.2.4.2.2 Praktisch 

Het proefproject regio Halle-Vilvoorde beschikt over twee voltijds equivalenten (VTE) die de 
functie van MAV-medewerker op zich nemen. Regio Hageland heeft 1,5 VTE als MAV-
medewerker. Samen delen de proefprojecten een voltijdse proefprojectcoördinator. 

De MAV’s zijn elke werkdag bereikbaar van 9u00 tot 12u00 en van 13u00 tot 16u00 en kunnen 
gecontacteerd worden via telefoon of e-mail.  

Voor de werking van de MAV’s wordt gebruik gemaakt van een softwarepakket met volgende 
functionaliteiten: 

 Registratie identiteitsgegevens (naam, adres, leeftijd, profiel mobiliteitsbeperking) 

 Registratie infovragen/+bemiddeling 

 Registratie van de doorverwijzing 

 Registratie + opmaken bestelbon bij toekenning van vervoer 

 Opvolging vervoerders 

 Opmaken van de nodige rapporten en statistieken van de vervoersvragen 

 Verschillende modules: 

115 Algemene Directie Instellingen en Bevolking, Statistieken van bevolking, globaal bevolkingscijfer per gemeente, situatie 
01/08/2012, bevolkingscijfer per administratieve eenheid in België, op de vermelde observatiedatum van het Rijksregister.  
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- Gebruikers: opzoeken, toevoegen en bewerken.  Leden inactief plaatsen. 

- Vragen: Vragen van gebruikers registreren aan de hand van verschillende parameters. 

- Planning: Nieuwe ritten registreren 

- Toekenning: Overzicht van alle toegekende ritten, wijzigingen en aanpassingen 

- Locaties: Beheer van alle adressen 

- Personeel: Registratie van alle gebruikers van het systeem 

- Vervoer: Registratie van alle vervoerders 

- Rapport: Deze module dient als basis om later specifieke rapportages aan toe te kunnen 
voegen 

- Profiel: Een gebruiker kan via dit paneel zijn gegevens aanpassen 

- Configuratie: Basisgegevens van de onderneming instellen 

Daarnaast wordt gebruik gemaakt van de courante software: Word, Excel, Outlook. 

De hardware bestaat uit twee vaste PC’s, een laptop, kopieermachine, fax ...   

 

6.2.4.3 Vervoersvragen 

Vervoersvragen zijn vragen naar informatie over toegankelijk of aangepast vervoer in de regio. 
Het kan gaan om pure informatievragen, bijvoorbeeld een vraag over de werking van de MAV of 
een vraag over de belbuswerking. De vragen kunnen ook gaan over de vervoersmogelijkheden 
voor een bepaalde verplaatsing op een bepaald tijdstip.    

6.2.4.3.1 Procedure voor de behandeling van vervoersvragen 

Het proefproject Vlaams-Brabant heeft in functie van een goede werking mobiliteitsfiches per 
gemeente opgesteld. Deze fiches bevatten alle informatie van de aanbieders van toegankelijk en 
aangepast vervoer in de betreffende gemeente. Ze vormen een belangrijk werkmiddel voor de 
MAV-medewerkers om op zoek te gaan naar oplossingen voor vervoersvragen. 

Wanneer iemand met een vervoersvraag contact opneemt met de MAV’s dan wordt 
onderstaande procedure gevolgd. 

 Individuele opvolging en registratie (persoonsgegevens, mobiliteitsbeperking…) 

 Concrete mobiliteitsvraagstelling 

 Terugkoppeling naar de mobiliteitsfiches  

6.2.4.3.2 Bespreking van de vervoersvragen 

De proefprojecten maakten een overzicht van gegevens op van de operationele periode van 3 
december 2013 tot en met 31 mei 2013.  

Algemeen 

Het aantal vervoersvragen nam sterk toe, mogelijk door de grotere bekendheid van de MAV’s. Zo 
stond de eerste werkingsmaand van de MAV Halle-Vilvoorde, december 2012, voor 6,10% van 
het totaal aan binnenkomende vragen, terwijl de laatste maand opgenomen in de evaluatie, mei 
2013, goed was voor 25,74%. Voor de MAV Hageland komt dit respectievelijk op 9,32% en op 
20,34%. 

Beide deelprojecten zetten de eerste maanden van het proefproject dan ook extra in op 
communicatie en bekendmaking: 

 Het organiseren van infomomenten voor professionelen, doelgroepverenigingen…  
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 Het aanspreken van de gemeenten gelegen in de proefregio 

 Het aanspreken van open adviesraden, overkoepelend welzijnsoverleg … 

 … 

Op momenten van verhoogde communicatie (via advertenties, folders, krant, radio …) nam het 
aantal vragen dat binnenkwam toe, net zoals het aantal websitebezoekers. Communicatie en 
bekendmaking zijn dus essentieel. 

De uitbreiding van de proefregio Hageland met 12 gemeenten leidde ook tot een toename van 
het aantal contactnames. 

Voor de MAV van Halle-Vilvoorde is 2,75% van de binnenkomende vragen een pure 
informatievraag. Daarnaast wordt 24,17% van de vragen doorverwezen naar derden-
vervoersaanbieders, zoals De Lijn, MMC’s, vervoer door ziekenfondsen … Voor 73,08% van de 
vragen organiseert de MAV zelf vervoer door de rit toe te kennen aan een DAV of een 
commercieel vervoerder waarmee afspraken gemaakt werden.  

De MAV Hageland verwees 65,25% van de vragen door en organiseerde voor 33,90% van de 
binnenkomende vragen zelf vervoer. De rest van de vragen waren pure informatievragen. 

Profiel vraagstellers 

Contactpersoon 

Op de eerste plaats neemt vooral de persoon met een mobiliteitsbeperking zelf contact op 
met de MAV, maar net zoals in het proefproject Antwerpen zijn ook in deze proefregio’s de 
professionelen sterk vertegenwoordigd.  

Leeftijd 

Eveneens gelijklopend aan Mobiliteitspunt Kempen is de grote vertegenwoordiging van de 
65plussers bij de vraagstellers. 

Mobiliteitsbeperking 

De meest voorkomende mobiliteitsbeperking bij de vraagstellers van de MAV’s van 
proefproject Vlaams-Brabant is een leeftijdsgebonden beperking. Dit komt overeen met de 
hoge vertegenwoordiging van 65plussers.  

Gebruikt hulpmiddel 

Het meest voorkomend hulpmiddel is de rolstoel (manuele of elektrische). Een wandelstok 
(slecht te been) wordt eveneens veel gebruikt, wat overeenstemt met het hoge aantal 
65plussers bij de gebruikers. Ook hier blijkt, net zoals bij het mobiliteitspunt Kempen, dat 
mobiliteitsbeperkingen niet louter te herleiden zijn tot fysieke beperkingen. Heel wat 
personen gaven immers aan dat ze normaal te been zijn en geen gebruik maken van een 
rolstoel.  

 

6.2.4.4 Doorverwijzingen 

Vervoersvragen kunnen doorverwezen worden naar een vervoersaanbieder die de vraagsteller 
vermoedelijk kan verder helpen. De doorverwijzingen gebeuren naar het openbaar vervoer, niet-
dringend ziekenvervoer, diensten die aangepast vervoer voor rolstoelgebruikers aanbieden, 
Minder Mobielen Centrales, commerciële vervoerders …  

6.2.4.4.1 Overleg en werkafspraken met vervoersaanbieders rond doorverwijzing 

Bij concrete mobiliteitsvragen neemt de dispatching contact op met de meest aangewezen 
instantie om het aangepast vervoer uit te voeren. Veelvuldig contact met deze vervoerders 
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maakt dat een zekere kennis van hun dagdagelijkse praktijk opgebouwd werd. 

Zo werd duidelijk dat elke MMC aangesloten bij Taxistop de algemene afspraken en procedures 
volgt, maar toch ook een eigen werkinvulling heeft. Ook het aanbod wat betreft toegankelijk en 
aangepast vervoer van ziekenfondsen verschilt erg tussen de verschillende ziekenfondsen en zelfs 
tussen lokale afdelingen van hetzelfde ziekenfonds.  

De door het proefproject opgemaakte mobiliteitsfiches geven per gemeente een duidelijk en 
correct overzicht van de verschillende vervoersmogelijkheden. 

6.2.4.4.2 Procedure voor de behandeling van doorverwijzing 

Wanneer iemand met een vervoersvraag contact opneemt met MAV’s wordt onderstaande 
procedure gevolgd. 

 Individuele opvolging en registratie (persoonsgegevens, mobiliteitsbeperking …) 

 Concrete mobiliteitsvraagstelling 

 Terugkoppeling naar de mobiliteitsfiches (per gemeente) 

 Blijkt de vraag betrekking te hebben op een doorverwijzing dan zal dit op efficiënte en correcte 
wijze gebeuren. 

De doorverwezen vervoersvraag wordt opgevolgd. Op regelmatige tijdstippen worden de 
doorverwezen gebruikers bevraagd en wordt over de doorverwijzing teruggekoppeld naar de 
verschillende betrokken partijen. 

6.2.4.4.3 Bespreking van de doorverwijzingen 

Zoals gezegd verwijst de MAV van Halle-Vilvoorde 24,17% van de vragen door naar derden-
vervoersaanbieders, zoals De Lijn (1,63%), MMC’s (24,39%), vervoer door ziekenfondsen 
(11,38%), DAV (21,95%), anderen (28,45%). Voor 12,20% van de vragen kon geen oplossing 
gevonden worden.  

De MAV van Hageland verwees 65,25% vragen door, waarvan 19,48% naar een MMC, 19,48% 
naar een DAV, 37,69% naar een ziekenfonds, 3,89% naar een andere vorm van 
vrijwilligersvervoer, 1,29% naar De Lijn, 3,89% naar een commerciële vervoerder en 6,49% naar 
andere vervoerders. Voor 7,79% van de vragen werd geen oplossing gevonden.  

De belangrijkste opmerkingen van het proefproject Vlaams-Brabant met betrekking tot 
doorverwijzing zijn:  

 De Minder Mobielen Centrales zijn erg belangrijk: heel wat personen met een 
mobiliteitsbeperking die binnen de MMC-doelgroep vallen, zijn zich daar niet van bewust. De 
MAV kan dus veel personen doorverwijzen, zodat het mobiliteitsaanbod voor personen met een 
mobiliteitsbeperking optimaal benut wordt. 

 Doorverwijzingen naar het openbaar vervoer, ook naar de belbus, zijn moeilijk en komen binnen 
dit proefproject niet vaak voor. De meeste personen die contact opnemen met de MAV zijn al op 
de hoogte van de mogelijkheden van het openbaar vervoer, maar geven duidelijk aan dat het 
voor hen geen optie is om er gebruik van te maken. De toegankelijkheid van het openbaar 
vervoer moet verbeterd worden opdat ook deze personen er gebruik van zouden kunnen 
maken. 

 Binnen de proefregio’s van Vlaams-Brabant hebben sommige ziekenfondsen een aanbod aan 
aangepast vervoer dat niet beperkt is tot ziekenvervoer en evenmin tot de eigen leden. Dit open 
aanbod heeft tot gevolg dat er in de regio meer vervoersmogelijkheden zijn. Heel wat mensen 
zijn niet op de hoogte van dit vervoersaanbod en kunnen dankzij een doorverwijzing van de 
MAV’s effectief geholpen worden.  

 Het aantal doorverwijzingen is erg afhankelijk van de kostprijs voor het vervoer dat door de 
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MAV’s zelf georganiseerd wordt (zie 6.2.4.5 Ritten aangepast vervoer). De gebruikers worden 
immers altijd doorverwezen naar de voor hen goedkoopste vervoersaanbieder. In april 2013 
verhoogden beide deelprojecten van Vlaams-Brabant de prijs van het vervoer dat ze zelf 
organiseren. Hierdoor worden andere vervoersaanbieders goedkoper. De gebruiker wordt dus 
vooral naar deze vervoerders doorverwezen. Het aantal doorverwijzingen nam dan ook toe 
vanaf april 2013, terwijl het aantal rittoekenningen afnam. 

 

6.2.4.5 Ritten aangepast vervoer 

Naast het beantwoorden van informatievragen en het doorverwijzen van vervoersvragen 
organiseren de MAV’s van het proefproject Vlaams-Brabant ook zelf niet-commercieel 
rolstoelvervoer.   

6.2.4.5.1 Doelgroep en werkingsgebied 

In tegenstelling tot proefproject Antwerpen is het MAV-aanbod van aangepast vervoer hier niet 
beperkt tot een subregio, maar is het van toepassing op het gehele werkingsgebied van beide 
proefprojecten.  

De doelgroep bestaat uit de inwoners van één van de 18 gemeenten uit regio Halle-Vilvoorde of 
één van de 22 gemeenten uit regio Hageland. De aanvrager moet rolstoelgebruiker zijn.  

6.2.4.5.2 Aanbod, voorwaarden en kostprijs 

Het vervoersaanbod bestaat uit: 

 Aangepast deur-deurvervoer 

 Voor ritten beperkt in afstand tot 35 km. 

Gebruikers moeten minstens 48 uur en maximaal één maand op voorhand reserveren. 

De kostprijs voor de gebruiker bedraagt €0,50 per km (€0,75 vanaf de 26ste km), aangevuld met 
een instapgeld van €2 en, sinds 1 mei 2013, een MAV-administratiekost van €1. 

In tegenstelling tot het proefproject Antwerpen betaalt de gebruiker hier wel rechtstreeks aan de 
vervoerder. Dit gebeurt voor vervoer door de DAV’s via een maandelijkse factuur. Voor de 
commerciële vervoerders waarmee de MAV’s samenwerken, gebeurt de betaling contant of via 
factuur (tegen betaling van €1,5 administratiekost).  

De bijdragen van de gebruikers worden individueel berekend, ongeacht het aantal gebruikers dat 
per rit vervoerd wordt. Het is steeds toegestaan dat er per gebruiker één begeleider gratis 
meerijdt. 

Bijkomende kosten, zoals bijvoorbeeld voor laattijdige annulering of onvoorziene wachttijden, 
kunnen enkel door de vervoerder aan de gebruiker aangerekend worden na overleg en met 
uitdrukkelijke goedkeuring van de MAV. Uitzondering hierop is de administratieve vergoeding 
voor het opstellen en versturen van een factuur indien de klant daarom vraagt.  

6.2.4.5.3 Samenwerking met vervoerders 

Het proefproject Vlaams-Brabant werkt samen met enkele vervoersaanbieders voor de realisatie 
van het MAV-vervoersaanbod. Er werden algemene afspraken gemaakt over de prijs, de afstand, 
het maximum aantal te weigeren ritten … Het proefproject geeft aan dat het belangrijk is om 
duidelijke afspraken  te maken en de samenwerking regelmatig opvolgen en bij te sturen. 

De vervoerders waarmee samengewerkt wordt, zijn de twee DAV’s actief binnen de proefregio’s 
(DAV Grimbergen en DAV Leuven). Daarnaast werden twee commerciële vervoersaanbieders 
ingeschakeld. 

Voor de DAV’s werden volgende prijsafspraken gemaakt: 
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 De DAV ontvangt van de MAV een bijdrage van: 

- €2,5 per rit voor ritten korter dan 2km 

- €1,5 per beladen km voor ritten van 2 tot en met 35 km 

 Het totale bedrag wordt verminderd met €1 (de administratieve bijdrage van de gebruiker voor 
de werking van de MAV)  

Zoals gezegd kunnen meerdere gebruikers samen vervoerd worden. De bijdrage van de MAV 
wordt wel beperkt tot maximaal twee gebruikers per rit, ongeacht het aantal effectieve 
passagiers. 

Ook met de commerciële vervoerders werden prijsafspraken gemaakt. 

 Voor ritten van 1km: €6,5  

 Voor ritten van 2km: €6,0 

 Voor ritten van 3km: €5,5 

 Voor ritten van 4km: €5,0 

 Voor ritten vanaf 5 km en meer: €2,50 per km, verminderd met de bijdrage van de klant 

6.2.4.5.4 Procedure voor de behandeling van de ritaanvragen 

Voor de behandeling van de ritaanvragen en de rittoewijzingen wordt volgende procedure 
gevolgd: 

 Tijdens het inbelmoment vraagt de MAV-medewerker stapsgewijs gegevens op om de 
mobiliteitsbeperking en de vervoersvraag met elkaar te kunnen linken. 

 Na de opvraging en registratie van deze gegevens gaat medewerker na of de gebruiker voldoet 
aan de voorwaarden om in aanmerking te komen voor het MAV-vervoer 

 Komt de vraagsteller niet in aanmerking, dan geeft de MAV-medewerker correcte informatie of 
verwijst door naar een andere vervoersdienst. 

 Komt de vervoersvraag in aanmerking voor een MAV-vervoerstoekenning, dan gaat de MAV-
medewerker op zoek naar aangepast vervoer volgens het waterval-principe. Dit wil zeggen dat 
de voor de MAV goedkoopste vervoerder het eerst in aanmerking komt. Kan deze de rit niet 
uitvoeren, dan komt de tweede goedkoopste vervoerder in aanmerking.  Voor de gebruikers 
blijft de prijs hetzelfde. 

6.2.4.5.5 Bespreking van de ritaanvragen 

Voor 73,08% van de binnenkomende vragen organiseert de MAV Halle-Vilvoorde zelf vervoer 
door de rit toe te kennen aan een DAV (1,08%) of een commercieel vervoerder (78,71%) 
waarmee afspraken gemaakt werden. 15,90% van de ritten werd geannuleerd door de gebruiker 
(omwille van slecht weer, ziekte…). De rest van de ritten werd door de vervoersaanbieder 
geweigerd.  

De MAV Hageland organiseert voor 33,90% van de binnenkomende vragen zelf vervoer. 25% 
wordt aan een commercieel vervoerder toegekend, 52,5% aan de DAV en 22,5% van de ritten 
werd door de gebruiker geannuleerd. Er waren geen door de vervoerder geweigerde ritten. 

De belangrijkste opmerkingen voor het proefproject Vlaams-Brabant met betrekking tot het 
MAV-vervoer zijn:  

 Bij de bespreking van de doorverwijzingen werd al aangegeven dat een prijsstijging van het 
MAV-vervoer leidde tot een daling in het aantal toekenningen. Het aantal doorverwijzingen en 
toekenningen is immers erg afhankelijk van de kostprijs voor het vervoer dat door de MAV’s zelf 
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georganiseerd wordt. De gebruikers worden immers altijd doorverwezen naar de voor hen 
goedkoopste vervoersaanbieder. Prijsregulering heeft dus een directe invloed.  

 In proefregio Halle-Vilvoorde worden de meeste ritten toegekend aan de commerciële 
vervoerders, slechts een kleine minderheid wordt door de DAV uitgevoerd. In proefregio 
Hageland is het anders: er worden meer ritten toegekend aan de DAV dan aan de commerciële 
vervoerders.  

 Een klein aandeel van de ritten wordt door de gebruiker zelf geannuleerd ten gevolge van het 
weer, ziekte …  

 Het aantal ritweigeringen door de vervoerders is gering. De reden van weigering ligt bij een 
tekort aan voertuigen of een te beperkte ritafstand in verhouding tot de afstand van de 
standplaats naar het vertrek- en bestemmingsadres.  

 De meeste ritten vinden plaats omwille van medische of sociale redenen.  

 

6.2.4.6 Inzichten in verband met de vervoersproblematiek in de proefprojectregio 

De belangrijkste inzichten in verband met de vervoersproblematiek in  de proefregio komen aan 
bod in de SWOT-analyse. Kort kan hier nog verwezen worden naar de volgende vaak 
voorkomende problemen: 

 Korte ritten hebben in verhouding een hoge kostprijs 

 Er zijn weinig mogelijkheden wat betreft woon-werk- en woon-schoolverkeer 

 Ook oplossingen voor niet-dringend zitten ziekenvervoer zijn niet altijd evident 

Proefproject Vlaams-Brabant wijst erop dat de regio reeds een goedwerkend aanbod aan 
aangepast vervoer heeft. Dit maakt dat heel wat personen met een mobiliteitsbeperking hun 
oplossing al gevonden hebben. Het aantal vragen dat bij de MAV binnenkomt, is bijgevolg minder 
hoog dan in een regio waar er nog zo goed als geen aanbod bestaat. De vraagstellers die wel 
contact opnemen, hebben meestal erg complexe vragen of vervoersproblemen.  

 

6.2.4.7 SWOT-analyse werking MAV proefregio Vlaams-Brabant 

6.2.4.7.1 Sterktes 

Proefproject Vlaams-Brabant ziet volgende punten van het MAV-proefproject als sterktes: 

 Informatie: 

- Creatie van  een sterk uitgebouwd infopunt voor de gebruikers en professionelen rond 
de werking van het toegankelijk en aangepast vervoer 

- Structurele uitbouw van een informatienetwerk met  de verschillende  partners in de 
proefregio (gemeentebesturen, OCMW’s, sociale diensten, ziekenfondsen, 
dienstverleners, doelgroeporganisaties, adviesraden, vervoersaanbieders, DAV’s, MMC’s 
…) 

 Expertise: 

- Kennisverwerving en informatiedeling rond de mobiliteitsregelgeving in verband met 
woon-werk verkeer, woon-schoolverkeer,  niet dringend medisch vervoer …. 

- Mobiliteitsfiches uitgewerkt met een structureel overzicht van het vervoersaanbod per 
gemeente van de proefregio 
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 Bereikbaarheid en nabijheid:  

- Laagdrempelig en toegankelijk door het gebruik van een gratis telefoonnummer en de 
mogelijkheid van elektronische contactname 

 Professionalisering en kwaliteitsdenken: 

- Structurele begeleiding vanuit een multidisciplinaire stuurgroep 

6.2.4.7.2 Zwaktes 

 Opstartfase: 

- In de beginfase van het proefproject  werd vooral gefocust op de diensten en 
organisaties die de doelgroep mogelijk zou kunnen doorverwijzen naar de MAV, 
bijvoorbeeld de gemeentelijke diensten. Dit werd in de loop van het proefproject  
bijgestuurd. 

 Opvolging:  

- Het is onder andere moeilijk na te gaan wat de impact is van de communicatie en de 
andere inspanningen om de MAV bekend te maken. 

 Onzekerheid: 

- In de opstartfase werden de bestuursploegen van de deelnemende proefregio’s volledig 
ingelicht. Ten gevolge van de verkiezingen wisselden de lokale beleidsploegen, waardoor  
de communicatie en bekendmaking opnieuw moest gebeuren. Dit had een vertragend 
effect.  

6.2.4.7.3 Kansen 

 Bekendmaking en communicatie:  

- Het verder uitbouwen van het communicatieaanbod op maat van de verschillende 
belanghebbenden kan resulteren in de  verhoging van het aantal aanvragen. 

 MAV als vervoersregisseur: 

- De regulerende functie van de MAV (bijvoorbeeld met betrekking tot prijsafspraken met 
commerciële vervoersaanbieders) kan nieuwe kansen en opportuniteiten creëren. 

 Informatie:  

- Doordat het toegankelijk en aangepast vervoer in kaart gebracht wordt vanuit de 
dagdagelijkse praktijk is het mogelijk om de informatie steeds up to date te houden. Zo 
heeft ook de gebruiker een realistisch beeld van de bestaande dienstverlening.  

 Overleg met verschillende organisaties, voorzieningen, vervoerders: 

- Het mobiliteitsthema  systematisch  opnemen in de  werkgroepen en overlegmomenten 
met andere diensten, bijvoorbeeld ziekenfondsen OCMW’s, De Lijn …  

 Nieuwe kansen: 

- Een proefproject geeft per definitie kansen tot het uittesten van nieuwe systemen en 
een vernieuwde aanpak, bijvoorbeeld door het vergroten van de testregio.  

6.2.4.7.4 Bedreigingen 

 Onzekerheid: 
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- Door de aard van het proefproject is de exacte afbakening van de opdrachten van de 
MAV niet altijd duidelijk. Dit biedt mogelijkheden, maar houdt ook risico’s in. 

- Onzekerheid over de impact van de nieuwe regelgeving, zoals de invloed van het nieuwe 
decreet rond de compensatie van aangepast vervoer. 

- In 2014 volgen de Vlaamse verkiezingen. Het is onzeker wat de beleidswissel tot gevolg 
zal hebben. 

6.2.4.7.5 Bijkomende opmerkingen 

Proefproject Vlaams-Brabant wijst op het belang van de continuering van de proefprojecten. 
Volgens het proefproject zal hierdoor ook een beter beeld verkregen kunnen worden op de 
mobiliteitsproblemen in de regio.  

 

6.2.5 Proefproject Limburg 

6.2.5.1 Inleiding 

De opdrachthouder van het proefproject Limburg is Groep Medisch Sociale initiatieven van CM 
Limburg vzw.116  

De subsidie werd toegekend op 21 december 2012 en bedraagt €360.353,45. De subsidieperiode 
loopt tot en met 30 september 2013.  

Begin 2012 werd duidelijk dat het voormalig proefproject van De Lijn rond aangepast vervoer in 
de regio Mol-Leopoldsburg niet kon worden voortgezet. Om te vermijden dat de gebruikers van 
dat proefproject zonder vervoer zouden vallen, werd besloten het vervoersaanbod onder te 
brengen in de MAV-proefprojecten. Het proefproject Limburg nam het Limburgse deel van het 
proefproject van De Lijn over onder de naam Limburgse Mobiliteitscentrale (LiMoCe). De 
concrete overname van het vervoersaanbod gebeurde op 1 oktober 2012. Tijdens de 
projectperiode van dit onderzoek werd nagegaan hoe de MAV in Limburg vorm kon  krijgen, maar 
dit resulteerde vooralsnog niet in een concrete opstart van een MAV werking.  

Dit wil zeggen dat het proefproject Limburg zich tot nu beperkt tot de organisatie van aangepast 
vervoer als voortzetting van het voormalig proefproject van De Lijn. Er is nog geen MAV waar 
minder mobiele personen terecht kunnen voor informatie of voor doorverwijzingen naar de 
meest geschikte vervoersaanbieder. 

Het proefproject Limburg beschikt niet over een stuurgroep. 

De informatie die hierna volgt, is gebaseerd op de gegevens die het proefproject Limburg heeft 
doorgegeven.117 

 

6.2.5.2 Werking van de Limburgse Mobiliteitscentrale 

6.2.5.2.1 Doelgroep en werkingsgebied 

De doelgroep van Limburgse Mobiliteitscentrale (LiMoCe) bestaat uit personen die in één van de 
gemeenten van de proefregio wonen of verblijven en: 

 Rolstoelgebruiker zijn 

EN 

116 Besluit van 21 december 2012 van de Vlaamse Regering houdende  toekenning van een subsidie aan VZW Groep MSI  
voor een proefproject rond mobiliteitscentrales aangepast vervoer. 
117 Zelfreflectie proefprojecten,  Businessplan voor een gebiedsdekkend, complementair en geïntegreerd Vlaams 
toegankelijk vervoersysteem in Vlaanderen en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, Samenvatting MAV-proefproject 
Limburgse Mobiliteitscentrale. 
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 Een FOD-attest bezitten waarmee een verminderde zelfredzaamheid van minstens 12 
punten aangetoond wordt. 

Het werkingsgebied van LiMoCe bestaat uit de 6 Limburgse gemeenten van het voormalig 
proefproject van De Lijn.118 Het gaat om volgende gemeenten uit de regio Leopoldsburg: 
Beringen, Ham, Hechtel-Eksel, Leopoldsburg, Lommel en Overpelt. De bevolkingsdichtheid in dit 
gebied bedraagt 367 inwoners/km². Alle gemeenten van de proefregio zijn als stedelijk 
gekwalificeerd. Deze regio komt overeen met 2,04% van de bevolking en 2,61% van de 
oppervlakte van het Vlaams Gewest.  

6.2.5.2.2 Praktisch 

Het proefproject Limburg doet voor de reservaties beroep op de dispatching van het Wit-Gele 
Kruis Limburg. Deze dispatching is van maandag tot en met zondag bereikbaar van 07u00 tot 
22u00. Reservaties voor ritten kunnen telefonisch of via e-mail.  

Het permanentieteam van het Wit-Gele Kruis Limburg uit 6 VTE medewerkers overdag (8u00-
17u00) en 3 VTE ‘s avonds en ’s nachts (na 17u00). Voor het CM-ziekenvervoer en de Limburgse 
Mobiliteitscentrale samen werken overdag 2 VTE medewerkers. Bij pieken worden oproepen 
doorgeschakeld naar de andere permanentiemedewerkers. Vanaf 17u00 (tot 22u00) werkt 1 VTE 
medewerker voor de dispatching van het CM-ziekenvervoer- en de LiMoCe-oproepen.  

6.2.5.2.3 Aanbod, voorwaarden en kostprijs 

Het vervoersaanbod van LiMoCe bestaat uit: 

 Aangepast deur-deurvervoer 

 Enkel om sociale redenen  

 Voor ritten beperkt in afstand tot 12,9 km 

Gebruikers moeten minstens twee werkdagen en maximaal twee maanden op voorhand 
reserveren. 

De kostprijs voor de gebruiker bedraagt €6,50 per rit. Deze wordt via een maandelijkse factuur 
aangerekend. 

6.2.5.2.4 Samenwerking met vervoerders 

Voor de organisatie van het aangepast vervoer sloot LiMoCe een samenwerkingsovereenkomst 
met acht commerciële vervoersaanbieders. Hiervan werden ondertussen twee samenwerkingen 
stopgezet.  

De samenwerking gebeurt onder volgende afspraken: 

 Vergoeding van ritten vanaf het ophaaladres van de gebruiker tot het bestemmingsadres van de 
gebruiker en rechtstreeks terug tot het ophaaladres van de gebruiker. In het geval van 
groepsvervoer geldt dezelfde redenering: ophaaladres gebruiker 1 – ophaaladres gebruiker 2 –  
…  –  eindbestemming gebruikers en rechtstreeks de hele terugweg tot gebruiker 1.  

 Tarief:  €12 voor eerste 10 km en €1/km vanaf 11 km  

 De gebruiker kan tijdens de rit kosteloos vergezeld worden door maximum 1 begeleider.  

 Uitgevoerde ritten die niet via de centrale van LiMoCe zijn aangevraagd, worden niet vergoed. 

 De afstand van de rit die in rekening gebracht mag worden, is de afstand die door de 
dispatchingcentrale is opgegeven. 

118 Algemene Directie Instellingen en Bevolking, Statistieken van bevolking, globaal bevolkingscijfer per gemeente, situatie 
01/08/2012, bevolkingscijfer per administratieve eenheid in België, op de vermelde observatiedatum van het Rijksregister.  
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 De chauffeurs innen zelf geen gebruikersbijdragen. Deze worden via LiMoCe maandelijks 
rechtstreeks gefactureerd aan de gebruiker of diens vertegenwoordiger.  

 Indien meer dan 30% van de opdrachten geweigerd worden, kan LiMoCe de contracten met de 
vervoerders stopzetten middels een aangetekend schrijven.  

LiMoCe evalueert de samenwerking als volgt: 

 De samenwerking verliep vrij vlot aangezien de meeste vervoerders reeds met CM-Limburg 
samenwerkten in het kader van het CM-ziekenvervoer. Zij zijn dan ook bekend met het systeem. 
Met de nieuwe vervoerders ondervond LiMoCe wel enkele administratieve en organisatorische 
moeilijkheden.  

 De vervoersvragen concentreren zich vooral in de regio Beringen-Leopoldsburg-Ham. Het aantal 
gecontracteerde vervoerders in die regio is echter gering. Dat maakt dat LiMoCe ook sterk 
afhankelijk is van deze vervoerders. Vooral voor de uitvoering van weekendritten in die regio 
had dit gevolgen. 

6.2.5.2.5 Procedure voor de behandeling van de ritaanvragen 

Voor de behandeling van de ritaanvragen en de rittoewijzingen wordt volgende procedure 
gevolgd: 

 De gebruiker dient elke rit telefonisch of via e-mail bij de dispatching aan te vragen.    

 In het geval van telefonische aanvraag wordt de rit meteen aangemaakt. De nodige gegevens 
voor het uitvoeren van een rit (adressen, tijdstip …) worden meteen in de software 
geregistreerd.  

 Toewijzing van de rit gebeurt op basis van dichtstbijzijnde vervoerder ten opzichte van het 
ophaaladres van de gebruiker.  Soms gebeurt het dat een gebruiker een expliciete voorkeur 
heeft voor een vervoerder en dan wordt hier ook rekening mee gehouden (al komt dit bij 
LiMoCe heel zelden voor). In het geval de dichtstbijzijnde vervoerder de rit weigert, wordt de rit 
aangeboden aan de volgende dichtst bijzijnde vervoerder in de lijst. Wanneer twee vervoerders 
even dicht bij het ophaaladres van de gebruiker gelegen zijn, treedt het principe van 
evenwichtige verdeling op.  

 Tijdens de rit kan op de dispatching met één druk op de knop een bon voor de vervoerder 
gegenereerd en verstuurd worden. Dit gebeurt per fax of per e-mail rechtstreeks vanuit de 
dispatchingsoftware. 

 

6.2.5.3 Bespreking van de werking van de Limburgse Mobiliteitscentrale  

LiMoCe maakte een overzicht van 10 oktober 2012 tot en met 30 april 2013.  

6.2.5.3.1 Algemeen 

Er zijn weinig schommelingen in het aantal ritaanvragen. Ook het aantal effectief uitgevoerde 
ritten blijft constant. Wel valt op dat er zo goed als nooit een begeleider van de minder mobiele 
persoon meerijdt. De gebruiker kan nochtans als hij/zij dat wenst kosteloos één begeleider mee 
laten reizen. De verwachting was dan ook dat dit frequenter zou voorkomen. Dergelijke 
begeleiding is echter vooral nodig bij culturele activiteiten, om boodschappen te doen, voor 
horecabezoek. Het vervoersaanbod wordt voor deze redenen weinig gebruikt, wat een verklaring 
kan zijn voor het lage aantal meereizende begeleiders. 

Het aantal geannuleerde ritten is eveneens redelijk constant. Enkel december en maart zijn 
uitschieters, vermoedelijk door het winterweer. 

Het valt op dat het aantal weekendritten erg laag ligt. Slechts een erg klein aantal van de 
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uitgevoerde ritten vond plaats op een zaterdag of een zondag. Dit kan verklaard worden door het 
hoge aantal gebruikers dat reeksvervoer voor dagopvang aanvraagt. 

De meeste ritten hebben een afstand tussen de 5 en de 10 kilometer.  

6.2.5.3.2 Gebruikers 

Het overgrote deel van de gebruikers woont of verblijft in Beringen. Dit zijn vaak ouderen die het 
dagzorgcentrum in Leopoldsburg bezoeken. Daarnaast gaat het om volwassenen die of in 
Beringen of in een van de omliggende  gemeenten een dagactiviteitencentrum (voor personen 
met een handicap) bezoeken.  

Het valt op dat vooral de groep van de oudste ouderen (70plussers) gebruik maakt van het 
LiMoCe-aanbod. Dit hangt samen met de meest voorkomende vervoersreden, namelijk 
verplaatsingen naar en van (ouderen)dagzorgcentra. 

 

6.2.5.4 Inzichten in verband met de vervoersproblematiek in de proefprojectregio 

Hierna volgt een overzicht van de belangrijkste inzichten van LiMoCe. 

 Het aantal actieve gebruikers en het aantal ritten zijn met tweederde gedaald ten opzichte van 
het aantal ten tijde van het voormalig proefproject van De Lijn. Dit is onder andere te verklaren 
doordat gebruikers overstapten naar andere systemen. Bijvoorbeeld in Overpelt is het taxipasje 
van het OCMW voor de gebruiker nog net iets voordeliger (€5,00/rit) dan het LiMoCe-aanbod. 
Daarnaast maakten sommige voorzieningen zelf afspraken met commerciële vervoerders. 
Ongetwijfeld zal ook de hogere gebruikersbijdrage geleid hebben tot het afhaken van een groep 
minder mobiele gebruikers. Het is niet duidelijk of zij een ander alternatief hebben gevonden 
voor hun vervoer of dat zij zich nu minder verplaatsen dan voorheen.  

 Het LiMoCe-vervoer wordt nauwelijks gebruikt voor boodschappen, marktbezoek, 
horecabezoek, culturele of  sportactiviteiten … Hiervoor kan niet direct een verklaring gegeven 
worden. 

 Het aandeel eenmalige ritten ligt zeer laag. Hooguit drie gebruikers per maand reserveren 
slechts één of twee ritten per maand. Het gaat dan om vervoer naar de kapper, naar het 
kortverblijf, om boodschappen te doen, naar culturele activiteiten, naar school …  

 De overige gebruikers zijn regelmatige gebruikers die minstens één maal per week een  heen- en 
terugrit reserveren. Het terugkerende vervoer wordt steeds gereserveerd voor bezoek aan 
dagcentrum, familie- of vriendenbezoek, socio-culturele activiteiten en werk.  

 Voor een 26-tal LiMoCe-gebruikers worden de ritten door een voorziening gereserveerd. Deze 
ritten worden steeds via e-mail aangevraagd. Hiervoor hebben we een reservatieformulier 
uitgewerkt. Het gaat om een 10-tal voorzieningen die het vervoer voor hun bezoekers/bewoners 
reserveert. De bezoekers van voorzieningen worden minstens twee maal per week (=1 
dag/week) en maximaal tien maal per week (=5 dagen/week) vervoerd. Het gemiddeld aantal 
ritten voor deze groep ligt op vijf ritten per week (=2,5 dag/week). 

 Hoewel 80% van de ritten verplaatsingen zijn naar en van dagopvangcentra, zijn toch slechts +/- 
50% van de ritten gecombineerd (groepsvervoer).  

 De regio Beringen-Leopoldsburg kampte de laatste maanden met moeilijkheden voor de 
realisatie van ritten in het weekend. De vervoersaanbieder in deze regio weigerde op een 
bepaald moment nog weekendritten uit te voeren. Een andere vervoerder inzetten was moeilijk, 
aangezien er in deze regio weinig vervoersaanbieders actief zijn. Andere vervoerders werden 
daardoor geconfronteerd met heel wat lege kilometers in verhouding tot de (vergoedde) 
beladen kilometers. Recent is toch een andere vervoerder gevonden die de ritten kan en wil 
uitvoeren.  
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 In de regio Lommel-Overpelt-Hechtel-Eksel waren er nooit moeilijkheden voor de uitvoering  van 
weekendritten. 

 Het merendeel van de gebruikers verplaatst zich in een manuele rolstoel. Wellicht hangt dit ook 
samen met het leeftijdsprofiel van de gebruikers. Veelal beschikken ouderen niet over een 
elektrische rolstoel. Ook bij De Lijn waren er meer gebruikers met een manuele dan een 
elektrische rolstoel, maar het verschil tussen het aandeel gebruikers met een manuele rolstoel 
en het aandeel gebruikers met een elektrische rolstoel lag niet zo ver uit elkaar.  

 

6.2.5.5 SWOT-analyse werking MAV proefregio Limburg 

De MAV-werking van het proefproject Limburg is nog niet operationeel. Bijgevolg kan er geen 
SWOT-analyse van de werking gegeven worden. 

 

6.3 Afsluitende opmerkingen met betrekking tot de proefprojecten 

Zoals gezegd zijn de MAV’s opgericht binnen de proefprojecten nog erg jonge organisaties. Deze 
jonge leeftijd zorgt ervoor dat de beschikbare gegevens en statistieken nog niet erg representatief 
zijn. Toch kunnen, op basis van de informatie die wel voorhanden is, reeds enkele opvallende 
inzichten en bemerkingen meegegeven worden.   

 

6.3.1 Communicatie en bekendmaking 

 Bij de lancering van de proefprojecten was er redelijk veel aandacht vanuit de lokale media en 
verschenen er advertenties in diverse informatiebladen en op verschillende websites. Het aantal 
contactnames lag redelijk hoog. Na de belangstelling van de eerste weken vervaagde dit effect. 
Elk volgend mediamoment (radio-interview, artikel in lokaal informatieblad…) leidde opnieuw 
tot een toename van het aantal contactname. 

 Sommige subregio’s van de proefprojecten hebben nauwere banden met de 
proefprojectuitvoerder. Dit resulteert in een grotere bereidheid bij het verspreiden van 
informatie over de MAV binnen de eigen gemeenten. Het gevolg is dat deze subregio’s meer 
vertegenwoordigd zijn in de contactnames.  

 Bekendheid in het werkveld, bij professionelen en dienstverleners, leidt tot een toenemend 
aantal binnenkomende vragen. Deze personen zijn immers vaak het eerste aanspreekpunt voor 
personen met een mobiliteitsprobleem. Wanneer het werkveld op de hoogte is van de MAV-
werking verloopt de doorverwijzing naar de MAV vlotter. Bovendien nemen veel professionelen 
zelf contact op met de MAV, in naam van een cliënt of om meer informatie te krijgen.  

 De inbedding van communicatie en bekendmaking in bestaande samenwerkingsverbanden, 
bijvoorbeeld tussen lokale besturen, kan meer en sneller resultaat opleveren dan een algemene 
communicatie.  

 Uit elk van de proefprojecten blijkt dat communicatie en sensibilisatie essentieel zijn. 
 Het is belangrijk niet enkel de doelgroep rechtstreeks te informeren, maar ook gericht te 

communiceren naar het werkveld, dienstverleners, professionelen en lokale besturen.  

 

6.3.2 Aanbod aan toegankelijk en aangepast vervoer 

 Het is duidelijk dat er opvallend minder vragen binnenkomen uit subregio’s die slechts over een 
beperkt aanbod aan aangepast vervoer beschikken. Omdat het aanbod zo beperkt is, kan de 
MAV de vraagsteller niet verder helpen. Deze zal dan later ook niet opnieuw met de MAV 
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contact opnemen omdat hij/zij weet dat er geen adequate oplossing bestaat. Het beperkt 
vervoersaanbod leidt tot een kunstmatige daling van de vraag. De latente verplaatsingsbehoefte 
blijft wel hoog.  

 Professionelen en dienstverleners uit subregio’s met een beperkt vervoersaanbod verwijzen 
minder mobiele personen niet of nauwelijks door naar de MAV, omdat zij weten dat de MAV de 
persoon niet zal kunnen helpen. 

 Uit de ervaringen van de drie proefprojecten blijkt dat commerciële vervoerders weinig geneigd 
zijn om ritten in het weekend uit te voeren. Deze ritten zouden voor hen niet rendabel zijn onder 
de met het proefproject afgesproken voorwaarden. De drie proefprojecten ondervinden hier 
moeilijkheden omdat ze voor de organisatie van het MAV-vervoer afhankelijk zijn van 
commerciële vervoerders. Personen die weekendvervoer wensen, kunnen vaak niet geholpen 
worden en zullen bijgevolg de vraag niet meer stellen omdat zij ervan uitgaan dat er toch geen 
betaalbaar vervoer voor handen is. 

 De MAV wil de vraagsteller de meest geschikte vervoersoplossing geven. Vaak is de enige 
bestaande oplossing echter een doorverwijzing naar een commerciële aanbieder van aangepast 
vervoer. De tarieven van dergelijke vervoersaanbieders zijn voor veel gebruikers te hoog, zeker 
voor personen die een oplossing zoeken voor een wederkerende rit. Dergelijke oplossing is dus 
niet adequaat. Een niet-adequate oplossing kan tot ontevredenheid van de vraagsteller leiden 
waardoor deze mogelijk geen contact met de MAV meer zal opnemen. 

 De werking van de MAV is sterk afhankelijk van het bestaande aanbod aan adequate 
vervoersmogelijkheden.  

 Indien er in een bepaalde regio nauwelijks vervoer beschikbaar is, kan dit tot een artificiële 
daling van de aanvragen leiden. Het ontbreken van initiatieven van aangepast vervoer kan een 
rem zijn om contact op te nemen met de MAV: de gebruiker belt niet omdat hij/zij ervan uitgaat 
dat er toch geen betaalbaar vervoer voorhanden is. De latente verplaatsingsbehoefte blijft wel 
hoog. 

 

6.3.3 Profiel van de vraagsteller 

 Bij de drie proefprojecten maken de 65plussers de grootste groep uit van de vraagstellers. 

 Veel vraagstellers geven aan dat hun beperkte mobiliteit veroorzaakt wordt door een hoge 
leeftijd of ziekte. Ze zijn slecht te been en gebruiken een wandelstok. Dit sluit aan bij de hoge 
leeftijd van de vraagstellers. 

 Een grote groep vraagstellers geeft echter aan normaal te been te zijn en geen hulpmiddel te 
gebruiken. 

 Sommige mobiliteitsbeperkingen zorgen voor een groter vervoersprobleem dan anderen, 
bijvoorbeeld personen met een verstandelijke beperking, personen die liggend vervoerd moeten 
worden, gebruikers van een looprek of rollator die wel kunnen wandelen, maar de rollator niet 
op de bus kunnen tillen … 

 Niet enkel rolstoelgebruikers ervaren mobiliteitsproblemen. 
 De leeftijdsgebonden mobiliteitsbeperking maakt een groot deel uit van de bij de MAV 

binnenkomende vragen. 
 Een  mobiliteitsbeperking is niet altijd gelijk aan een fysieke beperking.  
 Voor bepaalde categorieën van personen met een mobiliteitsbeperking is het extra moeilijk om 

een vervoersoplossing te vinden. 
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6.3.4 Belang van MAV als kennispunt 

 Door dagelijks op zoek te gaan naar de meest geschikte vervoersoplossingen verwerft de MAV 
uitgebreide expertise met betrekking tot het aanbod aan toegankelijk en aangepast vervoer in 
de regio. 

 De informatie is ruimer dan het vervoer alleen: dienstregeling, werking, kostprijs, voorwaarden 
voor het vervoer van rolstoel/scootmobiel/rollator, tegemoetkomingen en kortingen ...  

 Input vanuit de doelgroep: vraagstellers geven aan waar zij drempels en moeilijkheden ervaren. 
De informatie die zij geven, geeft aan waar extra aandacht nodig is. De MAV kan hun spreekbuis 
zijn. 

 Door centralisatie van knowhow kan  een kenniscentrum gecreëerd worden. 

 De MAV is belangrijk als centraal contactpunt waar heel wat expertise en informatie rond 
aangepast vervoer in de regio aanwezig is. 

 Knelpunten en blinde vlekken in het aanbod van vervoer worden zichtbaar. 

 

6.3.5 Complexe vervoersproblemen 

 Het aantal pure informatievragen, naar bestaande vormen van toegankelijk en aangepast 
vervoer, is bij alle proefprojecten redelijk beperkt. Dit komt vooral omdat personen met een 
mobiliteitsprobleem meestal al een hele zoektocht naar mogelijke oplossingen achter de rug 
hebben. Ze zijn dus in grote mate op de hoogte van wat er bestaat. De vragen die gesteld 
worden, zijn bijgevolg meer complexe vragen waarvoor niet direct een oplossing gevonden kon 
worden.  

 Zeker in regio’s waar reeds een goed uitgebouwd en gekend netwerk aan aangepast vervoer 
bestaat, valt het op dat de MAV vooral geconfronteerd wordt met complexe 
vervoersproblemen. Heel wat minder mobiele personen hebben hun oplossing in deze regio’s 
immers al gevonden. Het aantal vragen dat bij de MAV binnenkomt, is bijgevolg minder hoog 
dan in een regio waar er nog zo goed als geen aanbod bestaat. De vraagstellers die wel contact 
opnemen, hebben meestal erg complexe vragen of vervoersproblemen.  

 De MAV zal regelmatig erg complexe vervoersvragen ontvangen omdat personen met een 
mobiliteitsbeperking meestal reeds assertief op zoek gingen naar oplossingen voor hun 
vervoersprobleem.   

 

6.3.6 Belang van doorverwijzingen 

 Zelfs in een regio met een uitgebreid en gekend netwerk aan aangepast vervoer hebben heel 
wat minder mobiele personen de weg naar de meest geschikte vervoersoplossing nog niet 
gevonden.  

 Vooral het aanbod van de Minder Mobielen Centrales (MMC’s) en de ziekenfondsen is bij de 
gebruiker minder bekend. Heel wat personen zijn zich er niet van bewust dat ze tot de doelgroep 
van dergelijk vervoer behoren. 

 Veel vraagstellers zijn niet vertrouwd met het openbaar vervoer wat de drempel hoog maakt om 
er gebruik van te maken.  

 Ondanks dat de MAV vaak met complexe vervoersvragen geconfronteerd zal worden, is het 
belang van de doorverwijsfunctie niet te onderschatten. Personen die de weg in het versnipperd 
vervoersaanbod nog niet gevonden hebben, kunnen bij de MAV terecht voor een doorverwijzing 
naar de voor hen meest adequate vervoersaanbieder en worden zo effectief geholpen. De 
neutraliteit van de MAV is hierbij belangrijk. 
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 De MAV kan stimuleren en empoweren door stap voor stap de werking van bestaande 
vervoersmogelijkheden, zoals bijvoorbeeld het belbusvervoer, uit te leggen. Mentale drempels 
voor het nemen van het openbaar vervoer kunnen weggewerkt worden. Dit is bouwen aan de 
autonomie en inclusie van de doelgroep.  

 

6.3.7 MAV als vervoersregisseur 

 Uit de proefprojecten blijkt dat de MAV kan optreden als vervoersregisseur en een regulerende 
functie op zich kan nemen, bijvoorbeeld met betrekking tot prijsafspraken met commerciële 
vervoersaanbieders 

 De regulerende functie van de MAV kan nieuwe kansen en opportuniteiten creëren. 

 

6.3.8 Nabijheid en bereikbaarheid 

 Uit de proefprojecten blijkt dat het belangrijk is dat de MAV vlot en vaak bereikbaar is. Alle 
proefprojecten zijn regelmatig bereikbaar. Er kan via verschillende kanalen met de MAV contact 
opgenomen worden. 

 Daarnaast moet de dienstverlening laagdrempelig en toegankelijk zijn. De MAV-medewerkers 
zijn empathisch, hebben een groot inleefvermogen en kunnen empowerend optreden.  

 Een nabije, bereikbare, toegankelijke MAV is essentieel. 

 

6.3.9 Lokale verankering 

 Lokale verankering in bestaande samenwerkingsverbanden draagt bij aan een succesvolle MAV. 
Dit  zorgt voor verbinding met de lokale dienstverlening.  

 Een nauwe band met lokale besturen zorgt voor een grotere bekendheid en effectiviteit van de 
MAV-werking. Gedragenheid door lokale besturen is belangrijk.  

 Overleg met lokale en regionale organisaties, voorzieningen, vervoerders … draagt bij aan een 
grotere bekendheid en efficiëntere doorverwijzingen. In dit overleg kunnen immers afspraken 
over wederzijdse samenwerking gemaakt worden. Ook expertise kan er gedeeld worden. 

 Lokale verankering draagt sterk bij aan een succesvolle MAV-werking. 
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7. Takenpakket 
Samengevat 

Het Hefbomenonderzoek van Enter uit 2009 schuift de MAV als centraal contactpunt naar voor 
waar personen met een beperkte mobiliteit terecht kunnen voor specifieke mobiliteits- en 
vervoersvragen op vlak van toegankelijk en aangepast vervoer. Een MAV is nodig voor 
het aanvullend op elkaar inzetten van alle bestaande vervoertypes en kan de gebruiker na screening 
doorverwijzen naar de meest geschikte vervoersaanbieder. Aangepast vervoer door een DAV, een 
MMC of een commerciële vervoersaanbieder wordt complementair ingezet op het openbaar 
vervoer wanneer dit laatste geen optie is. 

De MAV staat in nauw contact met de verschillende vervoersaanbieders en zorgt voor 
de coördinatie van wederzijdse samenwerking en informatiedoorstroming. Ook 
vervoersmanagement, de organisatie van het vraagafhankelijk aangepast vervoer en de organisatie 
van een basisaanbod aangepast vervoer zijn binnen het concept taken voor de MAV, net zoals 
het nagaan van knelpunten en leemtes in het vervoersaanbod. 

De Mobiliteitscentrale Aangepast Vervoer – Operationele functies op bovenlokaal niveau 

De MAV heeft op bovenlokaal niveau volgende operationele functies: 

1. Contactcenter vervoer personen met een beperkte mobiliteit: 

 Contactpunt voor concrete vervoersvragen 

- Doelgroep: Personen met een beperkte mobiliteit (PBM) 

- Screening en doorverwijzing naar derden (openbaar vervoer (OV), MMC's, niet-gecompenseerde 
aanbieders van aangepast vervoer) of naar facultatief of gegarandeerd vervoer 

- Gebruikersdossiers (aanmaak nieuwe dossiers, beheer gebruikersdatabase, administratieve 
opvolging) 

- Opvolging doorverwezen vervoersvraag en registratie hiervan 

- Rapportage doorverwezen vervoersvragen voor beleidsinformatie 

 Informatieverstrekking 

- Doelgroep: iedereen met vragen over aangepast en toegankelijk vervoer  

- Algemene informatieverstrekking over aangepast en toegankelijk vervoer 

- Registratie en beantwoorden van algemene vragen met betrekking tot het aanbod van 
aangepast en toegankelijk vervoer 

- Rapportage informatievragen voor beleidsinformatie.  

 Inventarisatie knelpunten en noden aangepast en toegankelijk vervoer  

- Registratie knelpunten en noden gebruikers aangepast en toegankelijk vervoer  

- Doorverwijzing en/of bemiddeling 

- Rapportage knelpunten en noden rond aangepast en toegankelijk vervoer voor 
beleidsinformatie (input voor MAV als vervoersregisseur)  

 

2. Operationele taken facultatief en gegarandeerd vervoer 

 Dossierbeheer gebruikers en mobiliteitsindicatiestelling 

- Dossierbeheer gebruikers facultatief en gegarandeerd vervoer (opvolging doorverwezen dossiers 
contactcenter, beheer gebruikersdatabase, administratieve opvolging) 
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- Mobiliteitsindicatiestelling (inschaling graad van mobiliteitsbeperking en toekennen van rechten 
gegarandeerd vervoer) 

 Facultatief vervoer 

- Doelgroep: PBM doorverwezen naar facultatief vervoer via mobiliteitsindicatiestelling 

- Aangepast deur-deur en gang-gangvervoer, gecompenseerd door de Vlaamse overheid, zonder 
vervoersgarantie 

- Dispatching ritaanvragen naar gecompenseerden (MAV contacteert de vervoerder, geeft 
ritaanvraag door en volgt bevestiging op. Indien geen enkele vervoerder beschikbaar is, is er 
geen vervoersoplossing. 

- Financiële administratie gecompenseerden 

- Klachtenbehandeling met betrekking tot facultatief vervoer 

- Rapportage voor beleidsinformatie. 

 Gegarandeerd vervoer 

- Doelgroep: PBM met recht op gegarandeerd vervoer, toegekend via mobiliteitsindicatiestelling 

- Aangepast deur-deur en gang-gangvervoer, georganiseerd en gecompenseerd door de Vlaamse 
overheid, met vervoersgarantie 

- Dispatching naar gegarandeerd vervoer 

- Opvolging van ritten (tracking, kwaliteitscontrole) 

- Financiële administratie gegarandeerd vervoer 

- Klachtenbehandeling met betrekking tot gegarandeerd vervoer 

- Rapportage voor beleidsinformatie. 

 

3. Vervoersregisseur op bovenlokaal niveau 

 Afstemming/aanpak bovenlokale mogelijkheden/knelpunten vervoer  

 Opzetten van samenwerkingsverbanden en overlegplatform (gemeenten, voorzieningen, 
vervoerders ...)  

De Mobiliteitscentrale Aangepast Vervoer – Coördinerende functies op centraal niveau 

De MAV heeft op centraal niveau volgende coördinerende functies: 

 

1. Algemeen 

 Implementatie organisatiemodel in eerste fase van werking  

 Administratieve processen: 

- Implementeren van uniforme processen en software 

- Aansturen en beheren van uniforme processen en software 

- Kwaliteitsbewaking 

 Communicatie- en promotiecampagne in samenwerking met bovenlokale punten 

 Beleidsgerichte taken: 

- Contacten en vergaderingen minister/ Departement Mobiliteit, Openbare werken  

- Beheers- of samenwerkingsovereenkomst  
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- Rapportage werking en beleidsinformatie 

- Financiële rapportage 

 

2. Centrale coördinatie bovenlokale contactcenters 

 Coördinatie processen contactcenters:  

- Implementeren van uniforme processen en software 

- Aansturen en beheren van uniforme processen en software 

- Kwaliteitsbewaking processen en werking  

 Personeelsopleiding: 

- Opleiding van personeel contactcenters  

- Inrichten lerend netwerk voor personeel contactcenters 

 Analyse voor beleidsinformatie: 

- Analyse doorverwezen vervoersvragen bovenlokale contactcenters 

- Analyse informatievragen bovenlokale contactcenters 

 

3. Centrale coördinatie facultatief en gegarandeerd vervoer  

 Mobiliteitsindicatiestelling: Implementeren en optimaliseren  

 Coördinatieprocessen: 

- Implementeren van uniforme processen en software 

- Aansturen en beheren van uniforme processen en software 

- Kwaliteitsbewaking processen en werking 

 Coördinatie facultatief en gegarandeerd vervoer: 

- Interne controle financiële administratie gecompenseerden 

- Taken in het kader van het compensatiedecreet: bepalen of aanpassen vervoersgebieden, 
beheer lijsten gecompenseerden … 

- Geëscaleerde klachtenbehandeling met betrekking tot facultatief vervoer 

 Personeelsopleiding: 

- Opleiding van personeel contactcenters  

- Inrichten lerend netwerk voor personeel contactcenters 

 Analyse voor beleidsinformatie: 

- Analyse ritten gecompenseerd facultatief vervoer 

- Analyse ritten gecompenseerd gegarandeerd vervoer 

 

4. Vervoersregisseur op Vlaams niveau 

 Afstemming/aanpak Vlaamse mogelijkheden/knelpunten vervoer  

 Opzetten van samenwerkingsverbanden en overlegplatform tussen vervoerders op Vlaams 
niveau (De Lijn, ODAV, GTL, Agentschap Wegen en Verkeer, provincies ...)  
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7.1 Het concept van de Mobiliteitscentrale Aangepast Vervoer 

Het concept van de Mobiliteitscentrale Aangepast Vervoer (MAV) is het resultaat van het 
Hefbomenonderzoek (zie 1.5.2) van Enter vzw uit 2009.119 Dit onderzoek schuift de MAV als centraal 
contactpunt naar voor waar personen met een beperkte mobiliteit terecht kunnen voor specifieke 
mobiliteits- en vervoersvragen op vlak van toegankelijk en aangepast vervoer. 

Een MAV is nodig voor het aanvullend op elkaar inzetten van alle bestaande vervoertypes. Een 
grondige screening van de vervoersvraag vormt de eerste stap. Zo kan de MAV de gebruiker 
doorverwijzen naar de meest geschikte vervoersaanbieder. 

Openbaar vervoer is hierbij steeds de eerste keuze, maar is niet altijd mogelijk. Dit kan liggen aan de 
individuele situatie van de gebruiker of het niet toegankelijk zijn van de halte, de omgeving rondom 
de halte of het voertuig. In dat geval is deur-deurvervoer of gang-gangvervoer aangewezen. 
Naargelang het profiel van de gebruiker is een doorverwijzing mogelijk naar een Dienst Aangepast 
Vervoer (DAV), naar een Minder Mobielen Centrale (MMC) of naar een commerciële 
vervoersaanbieder van aangepast vervoer. 

De MAV staat hierbij in nauw contact met de verschillende vervoersaanbieders en is het centrale 
punt voor de coördinatie van wederzijdse samenwerking en informatiedoorstroming. Ook 
vervoersmanagement , de organisatie van het vraagafhankelijk aangepast vervoer en de organisatie 
van een basisaanbod  aangepast vervoer zijn binnen het concept taken voor de MAV. 

Verder speelt de dienst ook een belangrijke rol in het nagaan van knelpunten en leemtes in het 
vervoersaanbod. 

 
Figuur 41: Schematisch overzicht van de functie van de MAV binnen het concept 

 

 

119 ‘Onderzoek naar hefbomen voor het uittekenen van een geïntegreerd, complementair en gebiedsdekkend toegankelijk 
vervoersysteem voor Vlaanderen’, Enter, 2009 
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7.2 De Mobiliteitscentrale Aangepast Vervoer – Operationele functies op 
bovenlokaal niveau 

 
Figuur 42: Operationele functies MAV op bovenlokaal niveau 

 

7.2.1 Contactcenter vervoer personen met een beperkte mobiliteit 

 
 

7.2.1.1 Doelgroep 

 Vlamingen (in Vlaanderen en Brussels Hoofdstedelijk Gewest (BHG)) met een beperkte mobiliteit 
omwille van een handicap of hoge leeftijd 

 Omgeving van Vlamingen (in Vlaanderen en BHG) met een beperkte mobiliteit omwille van een 
handicap of hoge leeftijd (familieleden, vrienden, professionele begeleiders of andere …) 

 Vervoersaanbieders 

 Voorzieningen (dagcentra, woonzorgcentra …) 

  

•Doelgroep: Personen met een beperkte mobiliteit 
(PBM) 

•Screening en doorverwijzing naar: 
•Derden (Openbaar vervoer (OV), MMC's, niet-
gecompenseerde aanbieders van aangepast vervoer) 

•Facultatief en gegarandeerd vervoer 
•Gebruikersdossiers, registratie en rapportage 

Concrete 
vervoersvragen 

•Doelgroep: iedereen met vragen over aangepast en 
toegankelijk vervoer 

•Algemene informatieverstrekking over aangepast en 
toegankelijk vervoer 

•Registratie en rapportage 

Informatie-
verstrekking 

•Registratie knelpunten en noden gebruikers aangepast 
en toegankelijk vervoer door derden 

•Rapportage voor beleidsinformatie (input voor MAV als 
vervoersregisseur) 

Inventarisatie 
knelpunten en 

noden 
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 Lokale besturen, gemeentelijke welzijns- of mobiliteitsambtenaren … 

 … 

 

7.2.1.2 Contactpunt voor concrete vervoersvragen 

7.2.1.2.1 Hoofdtaken behandeling concrete vervoersvragen 

 Registratie en screening vervoersvragen op basis van beslissingsboom gaat op basis van 
context en opgevraagde informatie na of de cliënt gebruik kan maken van of in 
aanmerking komt voor: 

- Het openbaar vervoer 

- Vervoer door een Minder Mobielen Centrale 

- Compensatie/vervoer binnen het kader van het niet dringend zittend 
ziekenvervoer door de ziekenfondsen 

- Gecompenseerd vervoer 

 Doorverwijzing vervoersvraag op basis van screening naar OV, MMC’s, ziekenfonds, niet-
gecompenseerd deur-deurvervoer of gang-gangvervoer…  

Persoon neemt in een eerste stadium zelf contact op met vervoersaanbieder. In een 
later stadium, als de structurele gegevensuitwisseling geregeld is, kan de MAV 
ritaanvragen rechtstreeks reserveren bij de vervoerder.  

OF 

Mobiliteitsindicatiestelling om na te gaan of de persoon in aanmerking komt voor 
facultatief of gegarandeerd vervoer  

 Doorverwijzing naar facultatief vervoer 

 OF 

Toekenning vervoersvraag naar gegarandeerd vervoer  

 Opvolging doorverwezen vervoersvraag en registratie hiervan 

 Rapportage doorverwezen vervoersvragen voor beleidsinformatie 

7.2.1.2.2 Dossierbeheer gebruikers contactcenter 

 Aanmaak nieuwe dossiers 

 Beheer gebruikersdatabase 

 Administratieve opvolging 
 

7.2.1.3 Informatieverstrekking 

7.2.1.3.1 Hoofdtaken 

 Registratie en beantwoorden van algemene vragen met betrekking tot het aanbod van 
aangepast en toegankelijk vervoer 

 Rapportage informatievragen voor beleidsinformatie 
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7.2.1.4 Inventarisatie knelpunten en noden aangepast en toegankelijk vervoer  

7.2.1.4.1 Hoofdtaken 

 Registratie en opvolgen van knelpunten en noden met betrekking tot vervoer door 
derden (OV, MMC’s, ziekenfondsen, andere diensten …) 

 Doorverwijzing en/of bemiddeling 

 Rapportage knelpunten en noden met betrekking tot aangepast en toegankelijk vervoer 

 

7.2.2 Operationele taken facultatief en gegarandeerd vervoer 

 
 

7.2.2.1 Dossierbeheer gebruikers en mobiliteitsindicatiestelling 

7.2.2.1.1 Omschrijving gebruikers 

Personen van wie de mobiliteit bij het gebruik van vervoer ernstig beperkt is, waarvoor het 
geregeld vervoer geen adequaat alternatief biedt en van wie de situatie vereist dat ze passende 
aandacht krijgen. Na een screening door het contactcenter van de MAV zijn ze doorverwezen 
naar de procedure voor de mobiliteitsindicatiestelling om in aanmerking te komen voor 
facultatief of gegarandeerd vervoer. 

7.2.2.1.2 Dossierbeheer gebruikers facultatief en gegarandeerd vervoer  

 Opvolging doorverwezen dossiers contactcenter 

 Beheer gebruikersdatabase 

 Administratieve opvolging 

7.2.2.1.3 Mobiliteitsindicatiestelling 

 Inschaling graad van mobiliteitsbeperking 

 Toekennen van rechten gegarandeerd vervoer 
 

•Dossierbeheer Personen met een Beperkte 
Mobiliteit 

•Inschaling graad van mobiliteitsbeperking en 
eventueel toekennen van rechten op 
gegarandeerd vervoer 

Dossierbeheer 
cliënten en 
mobiliteits-

indicatiestelling 

•Doelgroep: Personen met een Beperkte Mobiliteit 
doorverwezen naar facultatief vervoer via 
mobiliteitsindicatiestelling 

•(Aangepast) deur-deur en gang-gangvervoer, 
gecompenseerd door de Vlaamse overheid, zonder 
vervoersgarantie 

Facultatief 
(aangepast) 

vervoer 

•Doelgroep: Personen met een Beperkte Mobiliteit 
met recht op gegarandeerd vervoer, toegekend via 
mobiliteitsindicatiestelling 

•(Aangepast) deur-deur en gang-gangvervoer, 
gecompenseerd door de Vlaamse overheid, met 
vervoersgarantie 

Gegarandeerd 
(aangepast) 

vervoer 
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7.2.2.2 Facultatief vervoer  

7.2.2.2.1 Omschrijving facultatief vervoer 

 Aanbod aangepast vervoer (gecompenseerde vervoer) – gang-gang en deur-
deurvervoer 

 Overheid financiert en organiseert niet: geen garantie, slechts gedeeltelijke 
compensatie, enkel indien vervoer beschikbaar 

 Hoofdzakelijk individueel maar ook groepsvervoer 

7.2.2.2.2 Hoofdtaken 

 Dispatching ritaanvragen naar gecompenseerden (MAV contacteert de vervoerder, 
geeft ritaanvraag door en volgt bevestiging op). Indien geen enkele vervoerder 
beschikbaar is, is er geen vervoersoplossing. 

 Financiële administratie gecompenseerden 

 Klachtenbehandeling met betrekking tot facultatief vervoer, met mogelijkheid escalatie 
naar Vlaams niveau 

 Rapportage voor beleidsinformatie 
 

7.2.2.3 Gegarandeerd vervoer  

7.2.2.3.1 Omschrijving gegarandeerd vervoer 

 Aanbod (aangepast) vervoer  – gang-gang en deur-deurvervoer met vervoersgarantie 
binnen bepaalde criteria, kan eventueel via mededinging of via compensatieregeling 

 Overheid financiert en organiseert 

 Hoofdzakelijk individueel maar ook groepsvervoer 

7.2.2.3.2 Hoofdtaken 

 Dispatching naar gegarandeerd vervoer 

 Opvolging van ritten (tracking, kwaliteitscontrole) 

 Financiële administratie gegarandeerd vervoer 

 Klachtenbehandeling met betrekking tot gegarandeerd vervoer, met mogelijkheid 
escalatie naar Vlaams niveau 

 Rapportage voor beleidsinformatie 

 

7.2.3 Vervoersregisseur op bovenlokaal niveau 

 
 

7.3 De Mobiliteitscentrale Aangepast Vervoer – Coördinerende functies op 
centraal niveau 

•Afstemming/aanpak bovenlokale 
mogelijkheden/knelpunten vervoer 

•Opzetten van samenwerkingsverbanden en 
overlegplatform (gemeenten, voorzieningen, 
vervoerders ...) 

Vervoers-
regisseur 
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Figuur 43: Coördinerende functies MAV op centraal niveau 

 

7.3.1 Algemeen 

 

  

•Implementeren van organisatiemodel in eerste fase 
van werking 

Implementatie 
organisatie-

model 
•Implementeren van uniforme processen en 
software 

•Aansturen en beheren van uniforme processen en 
software 

•Kwaliteitsbewaking 

Administratieve 
processen 

•Communicatie- en promotiecampagne in 
samenwerking met bovenlokale punten 

Communicatie en 
promotie 

•Contacten en vergaderingen minister/ 
Departement Mobiliteit, Openbare werken 

•Beheers- of samenwerkingsovereenkomst 
•Rapportage werking en beleidsinformatie 
•Financiële rapportage 

Beleidsgerichte 
taken 

  
Businessplan Vlaams Toegankelijk Vervoersysteem        213 



7.3.2 Centrale coördinatie bovenlokale contactcenters 

 
 

7.3.3 Centrale coördinatie facultatief en gegarandeerd vervoer  

 

•Implementeren van uniforme processen en 
software 

•Aansturen en beheren van uniforme processen en 
software 

•Kwaliteitsbewaking processen en werking 

Coördinatie 
processen 

contactcenters 

•Opleiding van personeel contactcenters 
•Inrichten lerend netwerk voor personeel 
contactcenters 

Personeels-
opleiding 

•Analyse doorverwezen vervoersvragen 
bovenlokale contactcenters 

•Analyse informatievragen bovenlokale 
contactcenters 

Analyse voor 
beleids-

informatie 

•Implementeren en optimaliseren 
mobiliteitsindicatiestelling 

Mobiliteits-
indicatiestelling 

•Implementeren van uniforme processen en 
software 

•Aansturen en beheren van uniforme processen en 
software 

•Kwaliteitsbewaking processen en werking 

Coördinatie 
processen 

•Interne controle financiële administratie 
gecompenseerden 

•Taken in het kader van het compensatiedecreet: 
bepalen of aanpassen vervoersgebieden, beheer 
lijsten gecompenseerden … 

•Geëscaleerde klachtenbehandeling met betrekking 
tot facultatief vervoer 

Coördinatie 
facult. en gegar. 

vervoer 

•Opleiding van personeel contactcenters 
•Inrichten lerend netwerk voor personeel 
contactcenters 

Personeels-
opleiding 

•Analyse ritten gecompenseerd facultatief vervoer 
•Analyse ritten gecompenseerd gegarandeerd 
vervoer 

Analyse voor 
beleids-

informatie 
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7.3.4 Vervoersregisseur op Vlaams niveau 

 
 

  

• Afstemming/aanpak Vlaamse 
mogelijkheden/knelpunten vervoer 

•Opzetten van samenwerkingsverbanden en 
overlegplatform tussen vervoerders op Vlaams 
niveau (De Lijn, ODAV, GTL, Agentschap Wegen 
en Verkeer, provincies ...) 

Vervoers-
regisseur 
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8. Schaalgrootte 
Samengevat 

Voor de schaalgrootte van de MAV moet een onderscheid gemaakt te worden tussen de 
coördinerende en aansturende taken op centraal niveau enerzijds en de operationele taken op 
bovenlokaal niveau anderzijds.  

Met betrekking tot de coördinerende en aansturende taken kan ervan uit gegaan worden dat deze 
maximaal op centraal (Vlaams) niveau kunnen geplaatst worden.   

Wat betreft de operationele taken  is het duidelijk dat Vlaanderen  te groot en het gemeentelijk 
niveau te klein en fijnmazig is om de werking in de praktijk efficiënt en effectief te kunnen laten 
verlopen.  Een indeling met één tot drie operationele eenheden per provincie  ligt meer voor de 
hand. 

 

Voor de schaalgrootte van de toekomstige Mobiliteitscentrale Aangepast Vervoer (MAV) dient een 
duidelijk onderscheid gemaakt te worden tussen de coördinerende en aansturende taken op 
centraal niveau enerzijds en de operationele taken op bovenlokaal niveau (contactcenter, beheer 
facultatief en gegarandeerd vervoer, vervoersregisseur) anderzijds. 

Met betrekking tot de coördinerende en aansturende taken kan ervan uit gegaan worden dat deze 
maximaal op centraal (Vlaams) niveau kunnen geplaatst worden.  De uit te voeren studie met 
betrekking tot organisatiemodellering zal in dit verband vanzelfsprekend de nodige nuance dienen 
aan te brengen – bijvoorbeeld met betrekking tot de noodzaak aan ondersteunende logistieke taken 
op het operationeel organisatieniveau. 

Wat betreft de operationele taken (contactcenter, beheer facultatief en gegarandeerd vervoer, 
vervoersregisseur) is het duidelijk dat Vlaanderen een te groot gebied is om de werking in de praktijk 
efficiënt en effectief te kunnen laten verlopen.  Het gemeentelijk niveau is dan weer veel te klein en 
fijnmazig.  

Indien rekening gehouden wordt met de beschikbare bestaande gebiedsomschrijvingen bieden zich 
een aantal mogelijkheden aan. Echter, waar de provincies vermoedelijk opnieuw te groot zijn, lijkt 
de indeling volgens de regiosteden uit de zorgregio’s voor deze context niet evenwichtig 
(bijvoorbeeld twee regio’s in Limburg ten opzichte van vier in West-Vlaanderen). 

Onder andere rekening houdend met bestaande overlegplatformen, met hetgeen bepaald in het 
compensatiedecreet, met het (evenwel beperkte) gemeentegrensoverschrijdend karakter van de 
meerderheid van de verplaatsingen en de gemaakte inschatting van de situatie op het terrein lijkt 
een indeling voor het operationele niveau met één à drie operationele eenheden per provincie voor 
de hand te liggen, waarbij bijvoorbeeld in Brussel met één centrale gewerkt wordt, in Vlaams 
Brabant met twee en in Antwerpen met drie. 
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9. Bestuurlijke analyse 
Samengevat 

De bedoeling van de bestuurlijke analyse is het geven van een aantal opties voor een bestuurlijke 
vormgeving van de MAV. De voor- en nadelen van de verschillende opties moeten afgewogen 
worden. Het vermijden van belangenvermenging, is een belangrijk aandachtspunt dat vanuit 
verschillende hoeken aangebracht werd. Dit kan zich voordoen wanneer een vervoerder mee zou 
kunnen beslissen welk ritten aan welk type vervoerder (of aan welke specifieke vervoerder) 
toegewezen worden. Het is de bedoeling dat ‘de overheid’ controle behoudt over de uitvoering. 

Voorstel structuur - optie 1 

Deze bestuursvorm bestaat uit hoofdzakelijk uit één entiteit: een Extern Verzelfstandigd Agentschap 
(EVA) met een Algemene vergadering waarin de Vlaamse overheid een meerderheid heeft. Ook een 
meerderheid van de bestuurders is benoemd door de Vlaamse Regering. De verschillende 
belanghebbenden (vervoerders, doelgroeporganisaties, lokale beleidsactoren …) kunnen 
participeren door middel van een adviesraad. Lokale antennes op bovengemeentelijk niveau, zonder 
eigen rechtspersoonlijkheid, nemen de uitvoerende taken op zich. 

Voorstel structuur - optie 2 

De kern van deze optie is een Vereniging Zonder Winstoogmerk (VZW) of Coöperatieve 
Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid (CVBA) die de taken van de MAV op zich neemt. 
Hierin kunnen zowel de Vlaamse overheid als de provincies, steden en gemeenten participeren. De 
provincies, steden en gemeenten doen dit via Intergemeentelijke Samenwerkingsverbanden (ISV). 
De participatie van de Vlaamse overheid dient via een EVA te gebeuren. Het is mogelijk een 
vetorecht in te bouwen ten voordele van de Vlaamse overheid.  

Voorstel structuur - optie 3 

Deze optie maakt mogelijk dat de verschillende vervoerders (profit en non-profit) via een Joint-
venture ook deelnemen in de bestuursvorm van de MAV. De Vlaamse overheid en de provincies, 
steden en gemeenten kunnen participeren zoals in optie 2, respectievelijk via een EVA en een ISV. 

Vergelijking van de opties 

Criterium Optie 1  Optie 2  Optie 3 

Controle Vlaamse Gemeenschap mogelijk x  x  

Centralisatie van bevoegdheden x x   

Ruimte voor lokale invulling en initiatieven  x x  x  

Formele participatie door verschillende overheden  x  x  

Complexe(re) structuur   x  xx  

Mogelijkheid gebruik Zorgregio indeling x  x  x  

Hiërarchische structuur  x    

Mogelijke administratieve overlast x  x  x  

Regio-overschrijdende bevoegdheden  x  (x)  

Openbare aanbesteding selectie vervoersaanbieders x  x  x  

Openbare aanbesteding partner structuur   x  

Risico op belangenconflicten   xx  
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9.1 Inleiding 

Bij de opmaak van de bestuurlijke analyse werd vertrokken met een zogenaamde witte-bord-
oefening, maar wel vanzelfsprekend rekening gehouden met de input en invalshoeken van de 
diverse partijen, zoals deze onder andere tot uiting kwamen in het actieonderzoek en in de 
klankbordgroepen. 

Bedoeling en centrale vraag in deze analyse is geven van een aantal (drie) opties voor een 
bestuurlijke vormgeving  van de MAV. Belangrijk aandachtspunt en kritische voorwaarde die vanuit 
verschillende hoeken aangebracht werd is het vermijden van belangenvermenging waarbij in 
voorkomend geval een vervoerder mee zou kunnen beslissen welk type ritten of welke specifieke 
ritten aan welk type vervoerder (of – a fortiori – aan welke specifieke vervoerder) toegewezen 
wordt. Het is de bedoeling dat ‘de overheid’ controle behoudt over de uitvoering. 

 

9.2 Voorstel structuur - optie 1 

9.2.1 Beschrijving 

 
Figuur 44: Voorstel structuur MAV – optie 1 EVA Gemeenschapsniveau 

Deze bestuursvorm bestaat essentieel uit één entiteit, met name een Extern Verzelfstandigd 
Agentschap (EVA), waarbij: 

 De Algemene vergadering bestaat uit (naargelang het type agentschap) leden of vennoten 
waarbij de helft + 1 van de stemmen voorbehouden zijn voor de Vlaamse overheid 

 De meerderheid van de bestuurders benoemd zijn door de Vlaamse Regering 

 Er een adviesraad kan geïnstalleerd worden voor participatie van en advies door de 
verschillende stakeholders (lokale besturen, vervoerders uit profit en non-profit) 

 Er lokale antennes op bovengemeentelijk niveau (zie 8 Schaalgrootte) die de uitvoerende taken 
op zich nemen, maar op zich geen rechtspersoonlijkheid hebben 

 

9.2.2 Voordelen 

 Controle Vlaamse Gemeenschap met mogelijkheid tot inspraak andere spelers 

 Centralisatie van bevoegdheden  

Extern Verzelfstandigd Agentschap  
Gemeenschapsniveau 

Lokale Antenne 
X  

Lokale Antenne 
Y 

Lokale Antenne 
Z 

Vlaamse 
Gemeenschap  

Adviesorgaan 
stakeholders 
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 Via antennes mogelijkheid lokale invulling / initiatieven 

 Participatie door verschillende overheden mogelijk met behoud eenvoudige structuur 

 Regio overschrijdende bevoegdheden 

 Mogelijkheid uitwerken eigen regels in decreet tot oprichting Publiekrechtelijke (Pu) EVA  

 Beleid uitwerken door Minister in beheersovereenkomst 

 

9.2.3 Nadelen 

 Hiërarchische structuur kan afschrikkend werken 

 Omdat antennes geen rechtspersoonlijkheid hebben, eventueel administratieve overlast indien 
veelheid aan lokale initiatieven 

 Financiering van de ritten door andere overheden (OCMW, gemeenten, provincies, e.d.) dreigt 
weg te vallen omdat ze geen beslissingsrecht hebben (enkel inspraak via adviesorgaan). Dit kan 
echter ook als voordeel beschouwd worden: de andere overheden hebben geen extra werklast 
en kosten wat betreft de organisatie en het bestuur van de MAV, terwijl ze wel de positieve 
gevolgen ervan ervaren. Financiering op niveau van de ritten/de gebruikers kan dan interessant 
blijven. 

 

9.3 Voorstel structuur - optie 2 

9.3.1 Beschrijving 

               
Figuur 45: Voorstel structuur MAV – optie 2 VZW / CVBA 

De kern van deze optie is een Vereniging Zonder Winstoogmerk (VZW) of (Coöperatieve 
Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid (CVBA) die de taken van de MAV op zich neemt. 
Hierin kunnen zowel de Vlaamse overheid als de provincies, steden en gemeenten participeren.  

De provincies, steden en gemeenten doen dit via Intergemeentelijke Samenwerkingsverbanden (ISV) 
waarbij de Algemene Vergadering wordt samengesteld uit vertegenwoordigers van de deelnemende 
lokale besturen en de leden van de Raad van Bestuur. 

De participatie van de Vlaamse overheid ligt wat ingewikkelder: aangezien deze niet rechtstreeks 
kan participeren in een dergelijke VZW of CVBA (artikel 32 KBB) dient dit via een EVA te gebeuren, 

  
Businessplan Vlaams Toegankelijk Vervoersysteem        219 



die op zich dezelfde structuur kan hebben als bij optie 1 (zie 9.2 Voorstel structuur - optie 1). 

De VZW of CVBA op zich heeft een algemene vergadering waarvan de leden/vennoten de 
vertegenwoordigers zijn van de deelnemers (de betrokken ISV’s en de EVA), waarbij mogelijk een 
vetorecht kan ingebouwd worden ten voordele van de Vlaamse overheid. Ook de Raad van Bestuur 
heeft dezelfde samenstelling, waarbij er over gewaakt moet worden dat elke ISV minstens 1 
bestuurder heeft. 

 

9.3.2 Voordelen 

 Mogelijkheid om beslissende invloed voor de Vlaamse Gemeenschap op te nemen in de statuten 
van de VZW / CVBA   

 Mogelijkheid om rekening te houden met lokale initiatieven via eigen gekleurd beleid op het 
niveau van de ISV’s  

 Meer participatie door verschillende niveaus van de overheid; Provincie participeert samen met 
Gemeenten in ISV  

 Bepaalde regio-overschrijdende bevoegdheden door EVA 

 

9.3.3 Nadelen 

 Eventueel vertraagde besluitvorming door veelheid aan niveaus 

 Minder flexibel: rigide regels van toepassing op samenwerking verschillende openbare 
rechtspersonen (bijvoorbeeld hierdoor noodzakelijk privaatrechtelijke VZW/CVBA) 

 

9.4 Voorstel structuur - optie 3 

9.4.1 Beschrijving 

 
Figuur 46: Voorstel structuur MAV – optie 3 Joint-venture 

Deze optie vertrekt van optie 2, maar wijzigt deze op dusdanige wijze dat de verschillende 
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vervoerders(types) ook deelnemen aan de MAV; dit gebeurt via de creatie van een Joint-venture 
onder de vorm van een Naamloze Vennootschap (NV) of CVBA (cf. artikel 78 van het Decreet van 6 
juli 2001 houdende de intergemeentelijke samenwerking), waar dan ook de vervoersaanbieders 
kunnen aan participeren. 

 

9.4.2 Voordelen 

 Meeste vrijheid voor lokale initiatieven  

 Participatie van alle spelers 

 

9.4.3 Nadelen 

 Minder (rechtstreekse) controle 

 Geen overheidsinstelling: mogelijk minder ‘autoriteit’, minder gezag; mogelijk minder 
vertrouwen van de burger  

 Hoe gaat toebedeling gebeuren?  belangrijk risico op belangenconflicten 

 Gevolgen voor subsidies door lokale besturen 

 

9.5 Vergelijking opties 
Tabel 42: Vergelijking opties structuren MAV 

Criterium Optie 1  Optie 2  Optie 3 

Controle Vlaamse Gemeenschap mogelijk x  x  

Centralisatie van bevoegdheden x x   

Ruimte voor lokale invulling en initiatieven  x x  x  

Formele participatie door verschillende overheden  x  x  

Complexe(re) structuur   x  x  x  

Mogelijkheid gebruik Zorgregio indeling x  x  x  

Hiërarchische structuur  x    

Mogelijke administratieve overlast x  x  x  

Regio-overschrijdende bevoegdheden  x  (x)  

Openbare aanbesteding selectie vervoersaanbieders x  x  x  

Openbare aanbesteding partner structuur   x  

Risico op belangenconflicten   x  x  
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10. Gegevensbeheer en uitwisseling 
Samengevat 

De MAV zal verschillende gegevens moeten registreren om haar kerntakenpakket te kunnen 
uitvoeren. Hieronder wordt een overzicht gegeven van de gegevens die de centrale zal beheren wat 
betreft informatievragen, knelpunten en noden en vervoersvragen inzake toegankelijk en aangepast 
vervoer. 

Deze gegevens worden in eerste instantie bijgehouden om de vraag goed te kunnen beantwoorden. 
Daarnaast zal van deze gegevens statistische informatie voor beleidsrapportage afgeleid kunnen 
worden. Bij deze statistische verwerking wordt de anonimiteit van de vraagsteller verzekerd.  

De categorieën van bij te houden gegevens zijn afhankelijk van de soort vraag.  

Voor informatievragen is het profiel van de vraagsteller belangrijk, net zoals het type van de vraag. 

Voor vragen rond knelpunten en noden zijn volgende gegevens nodig: 

 Profiel van de vraagsteller 

 Woonplaats, geslacht, leeftijdscategorie van de persoon met een mobiliteitsbeperking 

 Mobiliteitsbeperking 

 Soort van knelpunt/nood 

 Omschrijving knelpunt/nood 

Bij de vervoersvragen zijn verschillende categorieën van gegevens nodig: 

 Gegevens met betrekking tot de vraagsteller: 
- Datum 
- Persoonsgegevens 
- Profiel vraagsteller 
- Contactgegevens 

 Gegevens met betrekking tot de te vervoeren persoon: 
- Persoonsgegevens 
- Contactgegevens 
- Adres 
- Mobiliteitsbeperking 
- Hulpmiddel 
- Assistentiebehoefte 
- Lidmaatschappen en abonnementen 
- Specifieke aandachtspunten 

 Gegevens met betrekking tot de vervoersvraag (aanvraag, behandeling, opvolging): 
- Datum en tijdstip 
- Heen- en terugrit 
- Wederkerigheid rit 
- Begeleider die mee reist 
- Vertrekpunt (adres, kenmerken) 
- Bestemming (adres en kenmerken) 
- Reden van verplaatsing 
- Doorverwijzing naar derden vervoersaanbieders, naar facultatief vervoer of naar gegarandeerd 

vervoer 
- Eventuele annulering 
- Eventuele ritweigering 
- Eventuele klacht 
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De MAV zal vervoersvragen doorverwijzen naar derden of naar facultatief of gegarandeerd vervoer. 
Opdat deze vervoersaanbieders adequaat op de vervoersvraag zouden kunnen antwoorden, dienen 
voldoende gegevens doorgegeven te worden. 
Het gaat om volgende vervoersaanbieders: 

 Derden (openbaar vervoer, DAV, MMC, commercieel vervoer…) 

 Facultatief vervoer 

 Gegarandeerd vervoer 

Hierna een overzicht van de gegevens die aan deze vervoerders doorgegeven worden. 

 Persoonsgegevens 

 Contactgegevens 

 Adres 

 Mobiliteitsbeperking 

 Hulpmiddel 

 Assistentiebehoefte 

 Lidmaatschappen en abonnementen 

 Specifieke aandachtspunten 

 Datum en tijdstip 

 Heen- en terugrit 

 Wederkerigheid rit 

 Begeleider die mee reist 

 Vertrekpunt (adres, kenmerken) 

 Bestemming (adres en kenmerken) 

 Eventuele annulering 

 

10.1 Te bewaren gegevens 

10.1.1 Door de centrale zelf beheerd 

De MAV zal verschillende gegevens moeten registreren om haar kerntakenpakket  (zie 0) te kunnen 
uitvoeren. Hieronder wordt een overzicht gegeven van de gegevens die de centrale zal beheren wat 
betreft informatievragen, knelpunten en noden en vervoersvragen inzake toegankelijk en aangepast 
vervoer. 

Deze gegevens worden in eerste instantie bijgehouden om de vraag goed te kunnen beantwoorden. 
Daarnaast zal van deze gegevens statistische informatie voor beleidsrapportage afgeleid kunnen 
worden. Bij deze statistische verwerking wordt de anonimiteit van de aanvrager verzekerd.  

 

10.1.1.1 Informatievragen  

Zoals uit de bespreking van de kerntaken bleek, zal de MAV een belangrijke informatiefunctie 
uitoefenen. Iedereen met vragen over aangepast en toegankelijk vervoer kan er terecht om 
algemene informatie te bekomen. Volgende gegevens zullen bijgehouden worden: 
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 Profiel vraagsteller: 

- Vraag gerelateerd aan de eigen mobiliteitsbeperking 

- Vraag gerelateerd aan de mobiliteitsbeperking van een familielid, vriend, kennis … 

- Vraag van student/onderzoeker 

- Vraag van overheid / bestuur (gemeente, OCMW …) 

- Vraag naar informatie vanuit  een voorziening (dagcentrum, woonzorgcentrum …) 

- Vraag van een organisatie (doelgroeporganisatie, evenementorganisator …) 

- Vraag van een vervoersaanbieder 

- Andere: … 

 Type vraag:  

- Vraag over toegankelijk vervoer algemeen 

- Vraag over toegankelijk openbaar vervoer (De Lijn, Belbus van De Lijn, NMBS …) 

- Vraag over diensten voor aangepast vervoer en andere vormen van rolstoelvervoer 

- Vraag over minder mobielen centrales en andere vormen van vrijwilligersvervoer 

- Vraag over toegankelijke taxi’s of verhuur van toegankelijke voertuigen met bestuurder 

- Vraag over ander aangepast vervoer 

- Vraag over tegemoetkomingen en kortingen inzake vervoer voor personen met een 
mobiliteitsbeperking 

- Vraag over werking van de MAV 

- Vraag over ritten die via MAV werden aangevraagd of werden uitgevoerd 

- Vraag niet van toepassing op MAV/niet behorende tot takenpakket MAV 

- Andere : … 

 

10.1.1.2 Registratie knelpunten en noden 

Een tweede taak van de MAV bestaat uit het registreren van knelpunten en noden met 
betrekking tot toegankelijk en aangepast vervoer. Met deze gegevens kan de MAV het beleid 
informeren over de bestaande noden. 

 Profiel vraagsteller: 

- Vraag gerelateerd aan de eigen mobiliteitsbeperking 

- Vraag gerelateerd aan de mobiliteitsbeperking van een familielid, vriend, kennis … 

- Vraag van overheid / bestuur (gemeente, OCMW …) 

- Vraag van een voorziening (dagcentrum, woonzorgcentrum …) 

- Vraag van een organisatie (doelgroeporganisatie, evenementorganisator …) 

- Vraag van een vervoersaanbieder 

- Andere: … 
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 Woonplaats van vraagsteller met mobiliteitsbeperking of, indien in naam van, van de persoon 
met een mobiliteitsbeperking 

 Geslacht van vraagsteller met mobiliteitsbeperking of, indien in naam van, van de persoon met 
een mobiliteitsbeperking 

 Leeftijdscategorie van vraagsteller met mobiliteitsbeperking of, indien in naam van, van de 
persoon met een mobiliteitsbeperking 

 Mobiliteitsbeperking: 

- Rolstoelgebruiker 

- Gebruiker looprek/rollator/… 

- Dagelijks gebruik krukken/wandelstok/… 

- Visuele beperking (slechtziend, blind, kleurenblind, gezichtsveldbeperkingen…) 

- Auditieve beperking (slechthorend, doof…) 

- Leeftijdsgebonden beperking 

- Door (chronische) ziekte 

- Tijdelijke beperking (gebroken been, zwangerschap…) 

- Moeilijkheden om zich te verplaatsen omwille van andere fysieke aspecten (plotseling 
bewustzijnsverlies, allergieën, duizeligheid, grote of kleine lichaamsgestalte…) 

- Communicatieve beperking (geen of beperkte spraak, beperkt taalbegrip, 
anderstaligheid, geen of beperkte schrijf- en leesvaardigheden, leerproblemen ...) 

- Mentale beperking 

- Cognitieve beperking (problemen op vlak van aandacht, informatieverwerking, 
geheugen, ruimtelijke oriëntatie …) 

- Moeilijkheden om zich te verplaatsen omwille van psychische aspecten (angststoornis, 
gebrek aan vertrouwen ...)  

- Andere: … 

 Knelpunten/noden over: 

- Openbaar vervoer in het algemeen 

- Openbaar vervoer in een bepaalde regio 

- Aangepast vervoer in het algemeen 

- Aangepast vervoer in een bepaalde regio het algemeen 

- Ritten die via MAV werden aangevraagd of werden uitgevoerd 

- Andere: … 

 Omschrijving knelpunt/nood 

 

10.1.1.3 Vervoersvragen  

10.1.1.3.1 Gegevens met betrekking tot de vraagsteller 

De eerste gegevens die geregistreerd worden, hebben betrekking op de aanvrager, de persoon 

  
Businessplan Vlaams Toegankelijk Vervoersysteem        225 



die via telefoon, fax of e-mail contact opneemt met de MAV. Deze persoon kan zelf een 
mobiliteitsbeperking hebben of contact opnemen in naam van iemand met een 
mobiliteitsbeperking.   

Volgende gegevens dienen geregistreerd te worden: 

 Datum contactname (en dus datum van aanmaak dossier) 

 Datum eventuele wijziging dossier 

 Aanspreking   

 Voornaam 

 Naam  

 Telefoonnummer 

 GSM-nummer 

 E-mailadres 

 Fax 

 Contactname voor zichzelf of in naam van de te vervoeren persoon met een 
mobiliteitsbeperking 

 Indien contactname in naam van de te vervoeren persoon: 

 Relatie tot te vervoeren persoon (partner, ouder, ander familielid, professioneel …) 

 Instelling/Dienst (indien van toepassing, bijvoorbeeld dagcentrum, woonzorgcentrum …)  

10.1.1.3.2 Gegevens met betrekking tot de te vervoeren persoon 

Vervolgens moet de MAV de gegevens registreren die nodig zijn om de vervoersvraag adequaat 
te kunnen screenen en doorverwijzen.  

 Geslacht 

 Aanspreking   

 Voornaam 

 Naam  

 Geboortedatum of leeftijdscategorie 

 Telefoonnummer 

 GSM-nummer 

 E-mailadres 

 Fax 

 Woonplaats:  

- Straat en huisnummer 

- Postcode 

- Gemeente 

 Adres voor facturatie (indien van toepassing, en indien verschillend van adres woonplaats): 

- Straat en huisnummer 
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- Postcode 

- Gemeente 

 Mobiliteitsbeperking: 

- Rolstoelgebruiker 

- Gebruiker looprek/rollator/… 

- Dagelijks gebruik krukken/wandelstok/… 

- Visuele beperking (slechtziend, blind, kleurenblind, gezichtsveldbeperkingen…) 

- Auditieve beperking (slechthorend, doof…) 

- Leeftijdsgebonden beperking 

- Door (chronische) ziekte 

- Tijdelijke beperking (gebroken been, zwangerschap…) 

- Moeilijkheden om zich te verplaatsen omwille van andere fysieke aspecten (plotseling 
bewustzijnsverlies, allergieën, duizeligheid, grote of kleine lichaamsgestalte…) 

- Communicatieve beperking (geen of beperkte spraak, beperkt taalbegrip, 
anderstaligheid, geen of beperkte schrijf- en leesvaardigheden, leerproblemen ...) 

- Mentale beperking 

- Cognitieve beperking (problemen op vlak van aandacht, informatieverwerking, 
geheugen, ruimtelijke oriëntatie …) 

- Moeilijkheden om zich te verplaatsen omwille van psychische aspecten (angststoornis, 
gebrek aan vertrouwen ...)  

- Andere: … 

 Hulpmiddel dat mee vervoerd moet worden: 

- Geen 

- Manuele opvouwbare rolstoel 

- Manuele niet-opvouwbare rolstoel 

- Elektrische rolstoel 

- Scooter/Scootmobiel/… 

- Looprek/Rollator 

- Kruk(ken)/Wandelstok 

- Andere: … 

 Afmetingen rolstoel indien aanvrager in rolstoel vervoerd moet worden: 

- Gewicht rolstoel plus persoon (gewichtscategorieën) 

- Lengte 

- Breedte 

 Assistentiebehoefte: 
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- Geen 

- Beperkte begeleiding (van deur tot deur) 

- Uitgebreide begeleiding (van gang tot gang, jas aan- en uitdoen…) 

- Andere: … 

 Lidmaatschappen en abonnementen: 

- Lid Minder Mobielen Centrale of andere vrijwilligersorganisatie 

- Lid dienst aangepast vervoer voor rolstoelgebruikers  

- Lid ziekenfonds 

- Abonnement De Lijn/MIVB/NMBS/TEC/… 

- Recht op dienstenscheques voor vervoer van personen met een mobiliteitsbeperking 

- Recht op taxicheques/mobiliteitspremies/…  

- Andere: … 

 Specifieke aandachtspunten of bijkomende opmerkingen bij het vervoer 

10.1.1.3.3 Gegevens met betrekking tot de vervoersvraag 

Natuurlijk moet de MAV niet enkel gegevens met betrekking tot de vraagsteller registreren. Er is 
ook informatie nodig over de vervoersvraag zelf. 

Gegevens met betrekking tot de ritaanvraag  

 Datum van aangevraagde rit 

 Gewenst tijdstip van vertrek aangevraagde rit 

 Gewenst tijdstip van aankomst aangevraagde rit 

 Heen- en terugrit? 

 Wederkerende rit? 

 Rijdt er een begeleider mee of niet? 

 Vertrekadres : 

- Straat en huisnummer 

- Postcode 

- Gemeente 

 Kenmerken vertrekadres: 

- Appartement 

- Woning 

- Voorziening 

- Toegankelijkheid (treden aan voordeur, paadje, trap of lift…) 

- Andere kenmerken/opmerkingen: … 

 Adres van bestemming: 

- Straat en huisnummer 

- Postcode 
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- Gemeente 

 Kenmerken adres van bestemming: 

- Appartement 

- Woning 

- Voorziening 

- Toegankelijkheid (treden aan voordeur, paadje, trap of lift…) 

- Andere kenmerken/opmerkingen: … 

 Reden van verplaatsing: 

- Dagbesteding: 

• Dagvoorziening voor personen met een beperking 

• Dagvoorziening voor ouderen 

• … 

- Verblijf: 

• Woonvoorziening voor personen met een beperking 

• Woonvoorziening voor ouderen 

• … 

- Niet-dringende medische verplaatsing: 

• Raadpleging bij arts, tandarts, andere (para)medische dienst 

• Reeksbehandeling 

• Ziekenhuis 

• … 

- Werk 

- School 

- Boodschappen en administratie (bank, gemeentehuis…) 

- Sociale verplaatsing: 

• Bezoek aan familie of vrienden 

• Ontspanningsactiviteit / Uitstap 

• … 

- Cultuur 

- Sport 

- Toerisme 

- Andere: … 

Gegevens met betrekking tot de behandeling van de ritaanvraag 

 Doorverwijzing ritaanvraag naar derden: 

- Openbaar vervoer (De Lijn/De Lijn – Belbus/MIVB/MIVB – Dienst Minibus/NMBS/…) 
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- Minder Mobielen Centrale 

- Andere vorm van vrijwilligersvervoer 

- Niet-dringend zittend ziekenvervoer 

- Niet-gecompenseerde aanbieder van aangepast vervoer 

- Andere: … 

 Doorverwijzing naar facultatief vervoer: (aangepast) deur-deur- en gang-gangvervoer, 

gecompenseerd door de Vlaamse overheid, zonder vervoersgarantie 

 Doorverwijzing naar gegarandeerd vervoer: (aangepast) deur-deur- en gang-gangvervoer, 

gecompenseerd door de Vlaamse overheid, met vervoersgarantie. 

Gegevens met betrekking tot de opvolging van de ritaanvraag 

 Eventuele annulering door aanvrager en reden van annulering  

 Eventuele annulering door vervoerder en reden van annulering  

 Eventuele ritweigering door aanvrager en reden van weigering 

 Eventuele ritweigering door vervoerder en reden van weigering 

 Eventuele klacht door aanvrager, klachtomschrijving en klachtopvolging 

 Eventuele klacht door aanvrager, klachtomschrijving en klachtopvolging 

 

10.1.2 Gegevensuitwisseling 

De MAV zal vervoersvragen doorverwijzen naar derden of naar facultatief of gegarandeerd vervoer. 
Opdat deze vervoersaanbieders adequaat op de vervoersvraag zouden kunnen antwoorden, dienen 
voldoende gegevens doorgegeven te worden. 

Het gaat om volgende vervoersaanbieders: 

 Openbaar vervoer (De Lijn/de Belbus van De Lijn/MIVB/ Dienst Minibus van MIVB/NMBS/…) 

 Minder Mobielen Centrales 

 Andere vormen van vrijwilligersvervoer 

 Niet-dringend zittend ziekenvervoer 

 Niet-gecompenseerde aanbieders van aangepast vervoer 

 Doorverwijzing naar facultatief vervoer: (aangepast) deur-deur- en gang-gangvervoer, 
gecompenseerd door de Vlaamse overheid, zonder vervoersgarantie. 

 Doorverwijzing naar gegarandeerd vervoer: (aangepast) deur-deur- en gang-gangvervoer, 
gecompenseerd door de Vlaamse overheid, met vervoersgarantie 

 Andere : … 

Hierna een overzicht van de gegevens die aan deze vervoerders doorgegeven worden. 

 Aanspreking   

 Voornaam 

 Naam  

 Telefoonnummer 

 GSM-nummer 

 E-mailadres 
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 Woonplaats:  

- Straat en huisnummer 

- Postcode 

- Gemeente 

 Adres voor facturatie (indien van toepassing, en indien verschillend van adres woonplaats): 

- Straat en huisnummer 

- Postcode 

- Gemeente 

 Mobiliteitsbeperking: 

- Rolstoelgebruiker 

- Gebruiker looprek/rollator/… 

- Dagelijks gebruik krukken/wandelstok/… 

- Visuele beperking (slechtziend, blind, kleurenblind, gezichtsveldbeperkingen …) 

- Auditieve beperking (slechthorend, doof …) 

- Leeftijdsgebonden beperking 

- Door (chronische) ziekte 

- Tijdelijke beperking (gebroken been, zwangerschap …) 

- Moeilijkheden om zich te verplaatsen omwille van andere fysieke aspecten (plotseling 
bewustzijnsverlies, allergieën, duizeligheid, grote of kleine lichaamsgestalte …) 

- Communicatieve beperking (geen of beperkte spraak, beperkt taalbegrip, 
anderstaligheid, geen of beperkte schrijf- en leesvaardigheden, leerproblemen ...) 

- Mentale beperking 

- Cognitieve beperking (problemen op vlak van aandacht, informatieverwerking, 
geheugen, ruimtelijke oriëntatie …) 

- Moeilijkheden om zich te verplaatsen omwille van psychische aspecten (angststoornis, 
gebrek aan vertrouwen ...)  

- Andere: … 

 Hulpmiddel dat mee vervoerd moet worden: 

- Geen 

- Manuele opvouwbare rolstoel 

- Manuele niet-opvouwbare rolstoel 

- Elektrische rolstoel 

- Scooter/Scootmobiel/… 

- Looprek/Rollator 

- Kruk(ken)/Wandelstok 

- Andere: … 
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 Afmetingen rolstoel indien aanvrager in rolstoel vervoerd moet worden: 

- Gewicht rolstoel plus persoon (gewichtscategorieën) 

- Lengte 

- Breedte 

 Assistentiebehoefte: 

- Geen 

- Beperkte begeleiding (van deur tot deur) 

- Uitgebreide begeleiding (van gang tot gang, jas aan- en uitdoen …) 

- Andere: … 

 Lidmaatschappen en abonnementen: 

- Lid Minder Mobielen Centrale of andere vrijwilligersorganisatie 

- Lid dienst aangepast vervoer voor rolstoelgebruikers  

- Lid ziekenfonds 

- Abonnement De Lijn/MIVB/NMBS/TEC… 

- Recht op dienstenscheques voor vervoer van personen met een mobiliteitsbeperking 

- Recht op taxicheques/mobiliteitspremies/…  

- Andere: … 

 Specifieke aandachtspunten of bijkomende opmerkingen bij het vervoer 

 Datum van aangevraagde rit 

 Gewenst tijdstip van vertrek aangevraagde rit 

 Gewenst tijdstip van aankomst aangevraagde rit 

 Heen- en terugrit? 

 Wederkerende rit? 

 Rijdt er een begeleider mee of niet? 

 Vertrekadres : 

- Straat en huisnummer 

- Postcode 

- Gemeente 

 Kenmerken vertrekadres: 

- Appartement 

- Woning 

- Voorziening 

- Toegankelijkheid (treden aan voordeur, paadje, trap of lift …) 

- Andere kenmerken/opmerkingen: … 

 Adres van bestemming: 

- Straat en huisnummer 
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- Postcode 

- Gemeente 

 Kenmerken adres van bestemming: 

- Appartement 

- Woning 

- Voorziening 

- Toegankelijkheid (treden aan voordeur, paadje, trap of lift …) 

- Andere kenmerken/opmerkingen: … 

 Eventuele annulering door aanvrager en reden van annulering  

 

10.2 Privacy 

Samengevat 

Een Mobiliteitscentrale Aangepast Vervoer (MAV) valt onder het toepassingsgebied van de 
regelgeving voor privacybescherming. De MAV dient de privacyregelgeving bijgevolg na te leven.  

Een persoonsgegevensverwerking kan enkel voor een welbepaald en gerechtvaardigd doel. 
Bovendien moet de gegevensverwerking hiermee proportioneel en verenigbaar zijn. Een 
voorafgaande aangifte bij de Privacycommissie is in principe verplicht. Vrijstelling ervan kan slechts 
in zeer uitzonderlijke gevallen, bijvoorbeeld wanneer de MAV ingericht wordt als administratieve 
overheid en onderworpen is aan regelgeving waarin de verwerking van de persoonsgegevens 
geregeld wordt.   

De vertrouwelijkheid en de beveiliging van de persoonsgegevens moeten gegarandeerd worden, net 
zoals de rechten van de betrokkenen. Daarnaast moet de verwerking eerlijk en rechtmatig zijn, wat 
inhoudt dat de betrokkene voldoende geïnformeerd wordt, en de verwerking niet zonder zijn 
medeweten kan.  

De verwerking van gezondheidsgegevens, bijvoorbeeld aard van beperking, is onderworpen aan 
bijzondere beschermingsmaatregelen. Indien voor de verwerking gezondheidsgegevens worden 
meegedeeld aan derden, moet hiervoor in principe een machtiging aangevraagd worden bij het 
Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid. Bij de verdere uitbouw van een 
gebiedsdekkend, toegankelijk vervoersysteem is het echter mogelijk om de MAV decretaal vrij te 
stellen van deze machtigingsaanvraag.  

De schriftelijke toestemming van de betrokkene is in principe belangrijk om gezondheidsgegevens te 
kunnen verwerken en mee te kunnen delen aan derden, in functie van de uitvoering van de MAV-
doelstellingen.  

Dit onderdeel geeft een eerste inzicht in de concrete gevolgen van de privacyregelgeving voor de 
uitbouw van een geïntegreerd, complementair en gebiedsdekkend toegankelijk vervoersysteem 
waarin de MAV een centrale rol inneemt. Verder onderzoek is aangewezen om alle knelpunten en 
mogelijkheden inzake privacy aan het licht te brengen.  

 

10.2.1 Inleiding 

De Privacywet, de wet voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de 
verwerking van persoonsgegevens, wil de burger beschermen tegen misbruik van zijn persoonlijke 
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gegevens.120 De wet legt rechten en plichten vast en richt een onafhankelijk controleorgaan op: de 
Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer.121 Deze Commissie ziet erop toe 
dat persoonsgegevens zorgvuldig worden gebruikt en beveiligd, zodat de privacy van de burgers nu 
en in de toekomst gewaarborgd blijft.  

Een Mobiliteitscentrale Aangepast Vervoer verzamelt, registreert en verwerkt persoonsgegevens, en 
geeft deze soms door aan derden. Hierdoor bevindt de MAV zich midden in het toepassingsgebied 
van de regelgeving betreffende privacybescherming.   

 

10.2.2 Verwerking van persoonsgegevens door de MAV 

10.2.2.1 Persoonsgegevens, persoonsgegevensverwerking en gevoelige gegevens 

De Privacywet omschrijft een persoonsgegeven als elk gegeven waarmee een persoon 
rechtstreeks of onrechtstreeks geïdentificeerd kan worden.122 De privacyregelgeving is niet van 
toepassing op anonieme gegevens.123 De Privacywet voorziet in een bijzondere bescherming van 
persoonsgegevens, en omschrijft onder welke omstandigheden en op welke wijze deze verwerkt 
mogen worden. Een gegevensverwerking is elke mogelijke bewerking op persoonsgegevens: 
verzamelen, registreren, gebruiken, beheren, meedelen ...124  

De MAV zal voor de uitvoering van haar taken persoonsgegevens moeten verwerken, door ze te 
verzamelen, te registreren en in sommige gevallen door te geven. Deze persoonsgegevens 
betreffen algemene gegevens zoals naam, adres en telefoonnummer van de cliënt. Daarnaast 
zullen ook gegevens met betrekking tot de gezondheid verwerkt worden, bijv. de aard van de 
beperking van de cliënt.  

Gezondheidsgegevens behoren tot de categorie van gevoelige persoonsgegevens. In principe is 
het verboden deze gegevens te verwerken.125 Op dit principe bestaan een aantal specifieke 
uitzonderingen.126 Slechts één van de uitzonderingen lijkt van toepassing te zijn op de 
gegevensverwerkingen door de MAV: indien de betrokkene schriftelijk instemt, is de verwerking 
van zijn gezondheidsgegevens wel toegestaan. De verwerking van gevoelige persoonsgegevens 
kan ook om redenen van zwaarwegend algemeen belang, wanneer dit door of krachtens een wet, 
decreet of ordonnantie verplicht wordt. De vraag is echter of de verwerking van 
persoonsgegevens binnen de MAV beschouwd kan worden als nodig om redenen van 
zwaarwegend belang.  

De verantwoordelijke voor de verwerking moet bij de verwerking van gezondheidsgegevens ook 
een aantal bijzondere maatregelen respecteren. Deze maatregelen en het vereiste van 
schriftelijke toestemming worden verder nog besproken. 

 

10.2.2.2 Verantwoordelijke voor de verwerking 

De verantwoordelijke voor de verwerking is de natuurlijke persoon of rechtspersoon die de 

120 Wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van 
persoonsgegevens, B.S. 18 maart 1993. 
121 www.privacycommission.be  
122 Art. 1, §1 van de Wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de 
verwerking van persoonsgegevens, B.S. 18 maart 1993. 
123 Art. 1, 5° van het K.B. van 13 februari 2001 ter uitvoering van de wet van 8 december 1992 tot bescherming van de 
persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens, B.S. 13 maart 2001. 
124 Art. 1, §2 van de Wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de 
verwerking van persoonsgegevens, B.S. 18 maart 1993. 
125 Art. 6 en Art. 8 van de Wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de 
verwerking van persoonsgegevens, B.S. 18 maart 1993. 
126 Art. 7 van de Wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de 
verwerking van persoonsgegevens, B.S. 18 maart 1993. 
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doelstellingen en middelen voor de gegevensverwerking vastlegt.127 Als een wet, decreet of 
ordonnantie het doel en de middelen voor de verwerking bepaalt, dan is de verantwoordelijke 
voor de verwerking de natuurlijke of rechtspersoon die door de wet, het decreet of de 
ordonnantie als verantwoordelijke wordt aangewezen. Indien de MAV-werking in de toekomst 
decretaal verankerd wordt, zal de verantwoordelijke voor de verwerking uit dit decreet afgeleid 
kunnen worden. 

De verantwoordelijke voor de verwerking moet niet noodzakelijk zelf de verwerking uitvoeren, 
maar  kan hiervoor beroep doen op een externe verwerker (een natuurlijke of rechtspersoon). 
Ook al doet de verantwoordelijke voor de verwerking beroep op een verwerker, hij blijft wel de 
persoon die de naleving van de verplichtingen in het kader van de Privacywet moet 
verzekeren.128 Daarnaast is hij de belangrijkste contactpersoon voor de controlerende instanties 
en de betrokken personen.  

 

10.2.2.3 Betrokken persoon 

De betrokken persoon is de natuurlijke persoon wiens persoonsgegevens verwerkt worden.129 
Iedereen is op een bepaald moment wel een betrokken persoon, bijvoorbeeld bij de reservatie 
van treintickets of de inschrijving in een sportclub. In het kader van de MAV zal de betrokkene de 
persoon zijn die een vervoersvraag, een informatievraag of een vraagrond knelpunten en noden 
aan de MAV overmaakt, indien de registratie van zijn gegevens nodig is voor de behandeling 
ervan.  

 

10.2.3 Privacybescherming binnen MAV 

Zoals gezegd verzamelt, registreert en verwerkt een MAV persoonsgegevens, en geeft ze deze soms 
door aan derden. De MAV zal bijgevolg de privacyregelgeving moeten naleven. Hieronder wordt 
overlopen wat dit concreet inhoudt voor de verdere uitbouw van een toegankelijk vervoersysteem. 
Een belangrijk onderdeel van deze verdere uitbouw, is de uitwerking van een Vlaams decreet voor 
de organisatie en het beheer van toegankelijk en aangepast vervoer en de inrichting van de MAV. In 
dit decreet kunnen de nodige bepalingen omtrent privacy opgenomen worden. 

 

10.2.3.1 Algemene voorwaarden voor de verwerking van persoonsgegevens 

De verantwoordelijke voor de verwerking mag persoonsgegevens enkel verwerken als hij hierbij 
voldoet aan de voorwaarden opgelegd door Privacywet.130 Voor de verwerking van gevoelige 
gegevens gelden een aantal specifieke voorwaarden.131  

10.2.3.1.1 Doel van de verwerking132 

Welbepaald doel 

De verantwoordelijke voor de verwerking kan geen persoonsgegevens verwerken zonder één of 
meer precieze doelstellingen te bepalen. Deze doelstelling moet van bij het begin vastliggen en 
duidelijk omschreven worden. Het doel bepaalt immers welke gegevens verzameld mogen 

127 Art. 1, §4 - §5 van de Wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de 
verwerking van persoonsgegevens, B.S. 18 maart 1993. 
128 www.privacycommission.be/nl/wat-is-een-gegevensverwerking  
129 www.privacycommission.be/lexicon/betrokken-persoon  
130 Art.4 van de Wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking 
van persoonsgegevens, B.S. 18 maart 1993. 
131 Privacycommissie, Bescherming van persoonsgegevens in België, s.d., geraadpleegd op 
www.privacycommission.be/sites/privacycommission/files/documents/bescherming-van-persoonsgegevens-in-belgie.pdf , 
pg 17. 
132 www.privacycommission.be/nl/het-doel-van-een-gegevensverwerking  
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worden, en wat de verantwoordelijke met deze gegevens mag doen.  

De MAV zal onder andere functioneren als contactcenter voor het behandelen van concrete 
vervoersvragen, het verstrekken van informatie en het behandelen van vragen (knelpunten en 
noden). Ook zal de MAV in kader van het beheer van het gecompenseerd (facultatief en 
gegarandeerd) vervoer en het vrijwilligersvervoer cliëntendossiers beheren. Voor de realisatie 
van deze doelstellingen zal de MAV persoonsgegevens moeten verwerken, soms zelfs van 
gevoelige aard.  

Het gaat om volgende concrete doelstellingen en bijhorende gegevensverwerkingen: 

  Behandeling van concrete vervoersvragen: 

- Bevraging en registratie van gegevens over de mobiliteitsbeperking  

- Mededeling van de nodige gegevens bij doorverwijzing van de vervoersvraag naar een 
vervoersaanbieder 

- Registratie van de opvolging van de doorverwezen vervoersvraag  

- Rapportage van de doorverwezen vervoersvragen voor beleidsinformatie  

 Deze gegevensverwerkingen betreffen naast gewone persoonsgegevens, zoals naam en adres, 
ook vaak gezondheidsgegevens zoals de aard van de beperking. 

 Informatieverstrekking: 

- Registratie van algemene vragen met betrekking tot het aanbod van aangepast en 
toegankelijk vervoer (doelgroep, werking, bereikbaarheid …) 

- Registratie van algemene vragen met betrekking tot kortingen, tegemoetkomingen en 
dienstverlening in het kader van aangepast en toegankelijk vervoer 

- Registratie van andere vragen in het kader van aangepast en toegankelijk vervoer 

- Rapportage van informatievragen voor beleidsinformatie 

 Deze gegevensverwerkingen betreffen gewone persoonsgegevens, zoals naam en adres, maar 
soms ook gezondheidsgegevens, indien deze nodig zijn om de vraag te kunnen beantwoorden, 
en om de gegevens te kunnen analyseren in functie van de beleidsinformatie.  

 Inventarisatie van knelpunten en noden: 

- Registratie van knelpunten en noden met betrekking tot vervoer door derden (openbaar 
vervoer, MMC’s, ziekenfondsen, andere diensten …) 

- Doorverwijzing van klachten en/of bemiddeling 

- Rapportage van knelpunten met betrekking tot vervoer door derden 

 Deze gegevensverwerkingen betreffen gewone persoonsgegevens, zoals naam en adres, maar 
soms ook gezondheidsgegevens, indien deze nodig zijn om de klacht te kunnen behandelen, en 
om de gegevens te kunnen analyseren in functie van de beleidsinformatie. 

 Dossierbeheer cliënten in kader van het beheer van het gecompenseerd facultatief en 
gegarandeerd vervoer en vrijwilligersvervoer: 

- Na de screening door het contactcenter van de MAV wordt de cliënt doorverwezen naar 
de procedure voor de mobiliteitsindicatiestelling om het recht op gecompenseerd 
vervoer te openen  

 Deze gegevensverwerkingen betreffen naast gewone persoonsgegevens, zoals naam en adres, 
ook vaak gezondheidsgegevens zoals de aard van de beperking. 
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Gerechtvaardigd doel 

Het doel van de gegevensverwerking moet gerechtvaardigd zijn. De belangen van de 
verantwoordelijke voor de verwerking moeten in evenwicht zijn met de belangen van de 
betrokken persoon. De privacy van de betrokkene mag niet buitensporig aangetast worden.  

De doelstellingen van de gegevensverwerking door de MAV zijn in eerste plaats gericht op het 
tegemoetkomen aan vervoersvragen, informatievragen en vragen rond knelpunten en noden van 
de betrokken persoon. De belangen van de betrokkene zijn dus groter dan de belangen van de 
verantwoordelijke voor de verwerking. We kunnen ervan uitgaan dat de doelstellingen van de 
gegevensverwerkingen door de MAV voldoende gerechtvaardigd zijn.   

Proportionaliteit van de gegevensverwerking 

Persoonsgegevens mogen enkel verzameld worden als ze nodig zijn om het vastgestelde doel te 
bereiken en ze ter zake dienend zijn.  

De gegevensverwerkingen door de MAV zijn bedoeld om de vervoersvraag, de informatievraag of 
de vraag rond knelpunten of noden van de betrokken personen te kunnen beantwoorden. Om 
een adequate behandeling te verzekeren, is een minimum aan persoonsgegevens noodzakelijk. 
Zo is het bijvoorbeeld nodig om te weten of de cliënt gebruik maakt van een elektrische rolstoel, 
zodat hij naar de gepaste vervoersaanbieder doorverwezen kan worden.  

Finaliteit van de gegevensverwerking 

Op de persoonsgegevens mogen enkel bewerkingen uitgevoerd worden die verenigbaar zijn met 
het vooraf bepaalde doel. De gegevensverwerking moet ertoe bijdragen het doel te kunnen 
bereiken. De belangrijkste factoren bij de beoordeling hiervan zijn de wet- en regelgeving en de 
redelijke verwachtingen van de betrokken persoon. 

De MAV zal enkel de gegevensverwerkingen uitvoeren die nodig zijn om haar taken te kunnen 
uitvoeren. De MAV zal bij een vervoersvraag onder andere persoonsgegevens aan de 
vervoersaanbieder meedelen zodat deze voldoende informatie heeft om de vervoersvraag te 
kunnen realiseren. Persoonsgegevens zullen niet doorgegeven worden voor andere doeleinden, 
bijvoorbeeld direct marketing. 

10.2.3.1.2 Bijkomende voorwaarde: grondslag voor de verwerking 

Naast bovenstaande voorwaarden rond de doelstelling kunnen persoonsgegevens enkel verwerkt 
worden indien er een bijkomende grondslag voor bestaat. Artikel 5 van de Privacywet omschrijft 
de mogelijke grondslagen.133 Voor de MAV-werking lijkt slechts één beginsel van toepassing, 
meer bepaald de ondubbelzinnige, vrije en geïnformeerde toestemming van de betrokken 
persoon. Dit houdt in dat de MAV slechts tot gegevensverwerking over kan gaan indien de cliënt 
hiervoor zijn toestemming heeft gegeven. De toestemming kan steeds door de betrokkene 
ingetrokken worden. 

Zoals reeds aangegeven is de verwerking van gezondheidsgegevens zelfs verboden, tenzij één van 
de uitzonderingen van toepassing is. Voor de verwerking van gezondheidsgegevens binnen de 
MAV zou het kunnen gaan om de uitzondering op basis van de schriftelijke toestemming van de 
betrokkene. 

10.2.3.1.3 De machtigingsaanvraag 

De wetgever oordeelde dat sommige gegevensverwerkingen slechts mogelijk zijn mits een 
speciale toestemming. De verantwoordelijke voor de verwerking is dan verplicht een 
machtigingsaanvraag in te dienen bij het bevoegde sectoraal comité of de Vlaamse 
Toezichtcommissie. Het comité of de toezichtcommissie zal de aanvraag bestuderen en het doel 

133 Art. 5 van de Wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de 
verwerking van persoonsgegevens, B.S. 18 maart 1993. 
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ervan afwegen tegenover de belangen van de betrokken personen. Op basis hiervan verleent de 
instelling al dan niet een machtiging (toestemming).  

Machtiging voor de mededeling van gezondheidsgegevens 

De wet van 13 december 2006 houdende diverse bepalingen betreffende de gezondheid schrijft 
voor dat de afdeling Gezondheid van het Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de 
Gezondheid een principiële machtiging moet verlenen met betrekking tot elke mededeling van 
persoonsgegevens die de gezondheid betreffen.134 Onder mededeling wordt verstaan elke 
mededeling tussen de verantwoordelijke voor de verwerking en een derde, anders dan de 
betrokkene(n) zelf of een verwerker.135 

Het is uiteindelijk de bedoeling dat een MAV als centraal contactpunt voor concrete 
vervoersvragen van personen met een mobiliteitsbeperking de nodige gezondheidsgegevens zal 
meedelen aan derden, vervoersaanbieders zoals bijvoorbeeld De Lijn, MMC’s, commerciële 
vervoerders … Dergelijke mededeling behoeft in principe dus een machtigingsaanvraag.  

In een aantal gevallen is de mededeling van gegevens betreffende de gezondheid echter 
vrijgesteld van de machtigingsaanvraag.136 Voor de verdere implementatie van een 
gebiedsdekkend, toegankelijk vervoersysteem met een centrale rol voor de mobiliteitscentrale 
aangepast vervoer kan rekening gehouden worden met één van deze vrijstellingen. Het gaat om 
de uitzondering waarbij geen machtigingsaanvraag vereist is omdat de mededeling is toegestaan 
door of krachtens een wet, decreet of ordonnantie. Bij een decretale inbedding van de MAV kan 
de mededeling van gezondheidsgegevens aan externe vervoerders dus vrijgesteld worden van de 
machtigingsaanvraag. In dat geval kan een machtigingsaanvraag, en de daarmee gepaard gaande 
administratieve complexiteit, vermeden worden. Dit kan wel pas na voorafgaand advies van de 
Privacycommissie. Ook al bekomt men de vrijstelling van machtigingsaanvraag, de 
privacyregelgeving blijft verder wel van toepassing. 

De Vlaamse Toezichtcommissie voor het elektronische bestuurlijke gegevensverkeer 

Wordt de MAV uitgebouwd als een extern verzelfstandigd agentschap van de Vlaamse overheid, 
dan valt zij onder de bevoegdheid van de Vlaamse Toezichtcommissie voor het elektronische 
bestuurlijke gegevensverkeer.137 Deze commissie fungeert als de privacycommissie voor alle 
Vlaamse overheidsinstanties. Voor de mededeling van persoonsgegevens door Vlaamse 
overheidsinstanties is een voorafgaande machtiging door de Vlaamse Toezichtcommissie vereist, 
tenzij de elektronische mededeling al onderworpen is aan een machtiging van een sectoraal 
comité.138 Dit is het geval voor de mededeling van gezondheidsgegevens, en bijgevolg moet geen 
afzonderlijke machtigingsaanvraag bij de Vlaamse Toezichtcommissie ingediend worden. 

Het kan evenwel nuttig zijn om bij de verdere uitbouw van de MAV en een gebiedsdekkend, 
toegankelijk vervoersysteem advies te vragen aan de Vlaamse Toezichtcommissie. De commissie 
is immers bevoegd om, op verzoek of op eigen initiatief, advies te verlenen aan onder andere de 
Vlaamse Regering en de Vlaamse overheidsinstanties over de bescherming van de persoonlijke 
levenssfeer in kader van het decreet betreffende het elektronische bestuurlijke gegevensverkeer.  

134 Art. 42, §2, 3° van de Wet van 13 december 2006 houdende diverse bepalingen betreffende de gezondheid, B.S. 22 
december 2006. 
135 V. Meynckens, Privacycommissie, Advies per mail betreffende Project Mobiliteitscentrale Aangepast Vervoer – 
Conformiteit Privacywet, 18 januari 2013.  
136 J. Ballet, jurist e-Health-platform – Afdeling Visie, Strategie, Juridische ondersteuning en Externe communicatie,  
Antwoord per mail op de vraag naar informatie omtrent machtigingsaanvraag bij het Sectoraal Comité van de Sociale 
Zekerheid en van de Gezondheid, 5 februari 2013. 
137 Decreet van 18 juli 2008  betreffende het elektronisch bestuurlijk gegevensverkeer, B.S. 29 oktober 2008.  
138 Art. 8 van het Decreet van 18 juli 2008  betreffende het elektronisch bestuurlijk gegevensverkeer, B.S. 29 oktober 2008. 
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10.2.3.1.4 De voorafgaande aangifte 

In principe verplicht 

De Privacywet beschouwt de openbaarheid van gegevensverwerkingen als onontbeerlijk voor de 
bescherming van de privacy.139 Dit houdt onder andere in dat de geautomatiseerde verwerkingen 
van persoonsgegevens bij de Privacycommissie aangegeven moeten worden. Deze aangiftes 
worden opgenomen in een openbaar register, vrij te raadplegen op de website van de 
Commissie. Betrokken personen kunnen in het openbaar register informatie vinden over wie 
gegevens over hen verwerkt. De aangifte dient niet voor het aanvragen van een toelating of een 
machtiging voor de verwerking, maar enkel voor het melden ervan.  

Vrijstelling van aangifte? 

De gegevensverwerking door de MAV moet in principe voorafgaandelijk bij de Privacycommissie 
aangegeven worden.140 Het uitvoeringsbesluit van 13 februari 2001 somt enkele situaties op 
waarin de aangifte niet verplicht is.141 Slechts één van deze vrijstellingen is mogelijk van 
toepassing op de gegevensverwerkingen door een MAV. Verder onderzoek lijkt hier aangewezen. 

Wordt de MAV georganiseerd als een publiekrechtelijke instelling, dan kan misschien artikel 61 
van het K.B. van toepassing zijn. Dit artikel voorziet in een vrijstelling van de aangifteplicht voor 
de verwerking van persoonsgegevens door administratieve overheden indien deze onderworpen 
zijn aan specifieke regelgeving (door of krachtens de wet) waarin de raadpleging, het gebruik en 
de verkrijging van de verwerkte gegevens wordt geregeld. Een administratieve overheid is een 
publiekrechtelijke instelling die taken van algemeen belang uitvoert en eenzijdige beslissingen 
kan opleggen.142 Een publiekrechtelijke instelling is een instelling opgericht of erkend door de 
federale overheid, de overheid van de gemeenschappen en gewesten, de provincies of 
gemeenten in zoverre hun werking door die overheid bepaald en gecontroleerd wordt. Mogelijk 
kan een MAV als publiekrechtelijke instelling georganiseerd worden, maar om een 
administratieve overheid te kunnen zijn, moet zij beslissingen kunnen nemen die derden binden. 
Voor de concrete toepassing van dit artikel zal met deze bepalingen rekening gehouden moeten 
worden bij het opstellen van de regelgeving voor de uitbouw van de MAV.   

Belangrijk is ook dat, al wordt de vrijstelling van de aangifteplicht bekomen, dit niet betekent dat 
de andere wettelijke bepalingen niet moeten worden nageleefd. De privacyregelgeving blijft van 
toepassing. Bovendien moet de verantwoordelijke de informatie die normaal in de aangifte 
opgenomen wordt, kunnen meedelen aan iedereen die daarom verzoekt.143 

10.2.3.1.5 Kwaliteit en bewaartermijn van de persoonsgegevens 144 

Kwaliteit van de gegevens 

De verantwoordelijke voor de verwerking moet toezien op de kwaliteit van de gegevens. Dit 
houdt in dat de persoonsgegevens nauwkeurig en correct moeten zijn. Indien dit niet het geval is, 
moeten de gegevens verbeterd worden. Ook binnen de MAV is dit van belang.  

Bewaartermijn van de persoonsgegevens 

Persoonsgegevens mogen niet langer bewaard worden dan nodig voor de realisatie van de 
doelstellingen. Van zodra het vooropgestelde doel bereikt is, moet de verantwoordelijke voor de 

139 Hfst. V ‘Voorafgaande aangifte en openbaarheid van de verwerkingen’ van de Wet van 8 december 1992 tot 
bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens, B.S. 18 maart 1993. 
140 www.privacycommission.be/nl/aangifte  
141 Koninklijk besluit van 13 februari 2011 ter uitvoering van de wet van 8 december 1992 tot bescherming van de 
persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens, B.S. 13 maart 2001. 
142 Cass. C.04.0278, 10 juni 2005, www.juridat.be  
143 Art. 17, §8 van de Wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de 
verwerking van persoonsgegevens, B.S. 18 maart 1993. 
144 www.privacycommission.be/nl/de-kwaliteit-van-de-gegevens  
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verwerking de persoonsgegevens wissen. 

Voor de vervoersvragen en het cliëntendossier in kader van het beheer van het gecompenseerd 
(facultatief en gegarandeerd) vervoer en vrijwilligersvervoer lijkt het aangewezen de 
persoonsgegevens bij te houden gedurende maximum anderhalf jaar na de laatste ritaanvraag. 
Zo moet de cliënt niet telkens opnieuw de nodige gegevens aan de MAV doorgeven, en kan een 
vlotte werking van de MAV gegarandeerd worden. De screening van de cliënt is immers 
tijdrovend zodat het telkens opnieuw uitvoeren ervan tot een toename van de werkingskosten 
leidt.  

De registratie van de gegevens voor het behandelen van informatievragen en klachten gebeurt in 
eerste instantie om vragen, noden en knelpunten inzake toegankelijk en aangepast vervoer in 
kaart te brengen. Een bewaartermijn van 1,5 jaar lijkt voldoende om de MAV de kans te geven de 
gegevens te analyseren en te verwerken.  

Indien bij de verdere uitbouw van de MAV-werking de taken anders ingevuld worden, of 
bijkomende taken uitgewerkt worden, zal telkens bekeken moeten worden welke bewaartermijn 
gepast is.  

10.2.3.1.6 Eerlijke en rechtmatige verwerking 

De gegevensverwerking dient eerlijk en transparant te gebeuren. De verantwoordelijke voor de 
verwerking mag niet zeggen dat hij een bepaald doel nastreeft terwijl hij met de verzamelde 
gegevens andere bedoelingen heeft, en mag evenmin handelen zonder medeweten van de 
betrokken persoon.  

Het informeren van de betrokken persoon 

De MAV moet de betrokken persoon voldoende informeren.145 Uiterlijk op het moment van de 
gegevensverkrijging moet volgende informatie meegedeeld worden:  

 Naam en het adres van de verantwoordelijke voor de verwerking en eventueel van zijn 
vertegenwoordiger in België 

 De categorieën van de gegevensontvangers 

 Het recht van eenieder op toegang tot en verbetering van de persoonsgegevens die op hem 
betrekking hebben.  

Bij de verwerking van gevoelige persoonsgegevens, zoals gegevens betreffende de gezondheid, 
moet de verantwoordelijke voor de verwerking ook volgende elementen meegeven: 

 De categorieën van personen die toegang hebben tot de gegevens en een omschrijving van hun 
functie bij de gegevensverwerking. Deze lijst moet ook ter beschikking staan van de 
Privacycommissie.   

 De wet of regels vermelden op grond waarvan de gegevensverwerking is toegestaan 

 Indien de gegevensverwerking gebeurt op basis van schriftelijke toestemming, aangeven 
waarom de persoonsgegevens verzameld worden (het doel van de verwerking).  

Het verkrijgen van de schriftelijke toestemming van de betrokken persoon 

Zoals gezegd moet, als bijkomende grondslag, de betrokken persoon zijn ondubbelzinnige, vrije 
en geïnformeerde toestemming geven. In het geval van de verwerking van gezondheidsgegevens 
binnen de MAV lijkt het noodzakelijk om de schriftelijke toestemming van de betrokkene te 
bekomen. Bijkomend moet ook rekening gehouden worden met §4 van artikel 7 dat stelt dat 

145 Privacycommissie, Bescherming van persoonsgegevens in België, s.d., geraadpleegd op 
www.privacycommission.be/sites/privacycommission/files/documents/bescherming-van-persoonsgegevens-in-belgie.pdf  
pg 10. 

  
Businessplan Vlaams Toegankelijk Vervoersysteem        240 

                                                           

http://www.privacycommission.be/sites/privacycommission/files/documents/bescherming-van-persoonsgegevens-in-belgie.pdf


persoonsgegevens betreffende de gezondheid enkel verwerkt mogen worden onder de 
verantwoordelijkheid van een beroepsbeoefenaar in de gezondheidszorg. Hierop bestaan enkele 
uitzonderingen, waaronder de schriftelijke toestemming van de betrokkene.  

Verdergaand op deze bepalingen lijkt het moeilijk om voor de MAV-werking een alternatief te 
vinden voor de voorwaarde van schriftelijke toestemming door de betrokkene. Verder onderzoek 
kan hier aangewezen zijn.   

Informatie- en toestemmingsformulier 

Het bekomen van de schriftelijke toestemming vraagt natuurlijk extra tijd en werk, en ook 
toenemende werkingskosten. Om de MAV-werking vlot te laten verlopen, zal een efficiënte 
procedure uitgewerkt moeten worden om deze formaliteit te kunnen realiseren. Het bekomen 
van de vereiste schriftelijke toestemming kan gecombineerd worden met de verplichting om de 
betrokkene voldoende over de gegevensverwerking te informeren. Dit kan eventueel door 
middel van een informatie- en toestemmingsformulier. Deze fiche kan elektronisch of via de post 
naar de betrokkene doorgestuurd worden. Deze leest alles na, geeft de toestemming en stuurt de 
fiche terug. Een bijkomend voordeel is dat de betrokkene zijn persoonsgegevens nog eens kan 
controleren. De concrete invulling van het informatie- en toestemmingsformulier hangt af van de 
concrete taken die de MAV zal uitoefenen, en van wat juist gewenst is binnen de toekomstige 
MAV-werking.  

10.2.3.1.7 Vertrouwelijkheid en beveiliging van de verwerking van persoonsgegevens 

Vertrouwelijkheid van de persoonsgegevens 

De verantwoordelijke voor de verwerking moet toezien op de vertrouwelijke behandeling van de 
persoonsgegevens.146 Hij moet ervoor zorgen dat de toegang tot de gegevens en 
verwerkingsmogelijkheden beperkt blijft tot de personen onder zijn gezag (bijv. personeel) die 
daadwerkelijk de gegevens nodig hebben voor de uitoefening van hun taken en de behoeften van 
de dienstverlening. Hij dient daarnaast de personen onder zijn gezag te informeren over de 
Privacywet en de daaruit voortvloeiende verplichtingen.  

Voor de gegevensverwerking van gezondheidsgegevens, moet de verantwoordelijke voor de 
verwerking er bovendien voor zorgen dat de personen die toegang hebben tot de 
persoonsgegevens er wettelijk, statutair of contractueel toe gehouden zijn het vertrouwelijk 
karakter van de gegevens in acht te nemen.147  

Indien de MAV-werking in de toekomst decretaal verankerd wordt, kunnen de bepalingen rond 
vertrouwelijkheid hierin verwerkt worden. Toch lijkt het aangewezen om de personeelsleden ook 
individueel tot vertrouwelijkheid te verbinden. Indien de MAV met statutair personeel zou 
kunnen werken, bijvoorbeeld wanneer zij als extern verzelfstandigd agentschap wordt 
uitgebouwd, dan moeten de beginselen van vertrouwelijkheid in de statuten opgenomen 
worden. Voor niet-statutair personeel kan een vertrouwelijkheidclausule aan de 
arbeidsovereenkomst toegevoegd worden. Het arbeidsreglement kan het personeel van de MAV 
dan verder informeren over de Privacywet en bijhorende verplichtingen. 

Beveiliging van de persoonsgegevens 

De verantwoordelijke voor de verwerking moet zorgen voor een goede beveiliging van de 
persoonsgegevens.148 De gegevens moeten beschermd worden tegen vernietiging, verlies, lekken 
en schendingen van de integriteit van de gegevens door interne en externe nieuwsgierigheid, en 

146 Art. 16, §1 - §2 van de Wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de 
verwerking van persoonsgegevens, B.S. 18 maart 1993. 
147 Art. 25 van het K.B. van 13 februari 2001 ter uitvoering van de wet van 8 december 1992 tot bescherming van de 
persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens, B.S. 13 maart 2001. 
148 Art. 16, §1 en §4 van de Wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de 
verwerking van persoonsgegevens, B.S. 18 maart 1993. 
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ook tegen niet-toegestane verwerkingen. Om de bescherming te verzekeren, dient de 
verantwoordelijke de nodige technische en organisatorische maatregelen te nemen. Gevoeligere 
gegevens, zoals gezondheidsgegevens, behoeven meer voorzorgsmaatregelen. De genomen 
maatregelen moeten een passend beveiligingsniveau verzekeren, rekening houdend met 
enerzijds de stand van de techniek en de kosten voor het toepassen van de maatregelen, en 
anderzijds de aard van de te beveiligen gegevens en de potentiële risico’s.149 

Informatiebeveiligingsbeleid 

Bij de verdere implementatie van de MAV zullen de nodige beveiligingsmaatregelen 
genomen moeten worden. Er zal rekening gehouden moeten worden met de kosten voor de 
uitbouw van een beveiligingsbeleid, en met de nood aan expertise rond dit thema. De 
Privacycommissie heeft enkele documenten uitgewerkt met referentiemaatregelen die als 
leidraad kunnen dienen voor de adequate beveiliging van persoonsgegevens. 

 Aanbeveling uit eigen beweging betreffende de na te leven veiligheidsmaatregelen ter 
voorkoming van gegevenslekken150 

 Referentiemaatregelen voor de beveiliging van elke verwerking van persoonsgegevens151 

 Richtsnoeren informatiebeveiliging, voor alle gegevensverwerkingen onderworpen aan een 
voorafgaande machtiging152. 

Een samenvatting van de belangrijkste maatregelen:  

 Elke organisatie die persoonsgegevens verwerkt moet een informatiebeveiligingsbeleid opstellen 
waarin de strategieën en de maatregelen voor gegevensbeveiliging nauwkeurig worden 
omschreven. 

 Het kan zijn dat, afhankelijk van de aard van de gegevens of de vereiste machtiging, een 
veiligheidsconsulent moet worden aangesteld die binnen de organisatie verantwoordelijk is voor 
de uitvoering van het informatiebeveiligingsbeleid. 

 De organisatie moet duidelijk de verantwoordelijkheden en het beheersproces inzake beveiliging 
van persoonsgegevens omschrijven en die op gepaste wijze integreren in de algemene 
organisatiestructuur en werking. 

 De organisatie moet de nodige maatregelen nemen om de fysieke bescherming van de 
persoonsgegevens te garanderen. 

 De organisatie moet ervoor zorgen dat de netwerken waarmee de apparatuur verbonden is en 
die betrokken zijn bij een verwerking van persoonsgegevens, de vertrouwelijkheid en de 
integriteit van de gegevens garanderen. 

 De organisatie moet zich ervan vergewissen dat de persoonsgegevens slechts toegankelijk zijn 
voor de personen en toepassingsprogramma’s die hiertoe uitdrukkelijk gemachtigd zijn. 

 De organisatie moet logins- en opsporingsmechanismen installeren. 

 De organisatie moet er op toezien dat de technische of organisatorische beheersmaatregelen 
gevalideerd zijn en regelmatig nagekeken worden. 

 De organisatie moet beschikken over een beheersplan voor beveiligingsincidenten. 

149 www.privacycommission.be/nl/informatiebeveiliging  
150 www.privacycommission.be/sites/privacycommission/files/documents/aanbeveling_01_2013.pdf  
151www.privacycommission.be/sites/privacycommission/files/documents/referentiemaatregelen_voor_de_beveiliging_van
_elke_verwerking_van_persoonsgegevens.pdf  
152www.privacycommission.be/sites/privacycommission/files/documents/richtsnoeren_informatiebeveiliging_0.pdf  
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 Elke organisatie moet steeds alle van toepassing zijnde regels en wetten naleven met betrekking 
tot de verwerking en de bescherming van persoonsgegevens. 

 De organisatie moet beschikken over volledige en gecentraliseerde documentatie en die met 
betrekking tot informatiebeveiliging regelmatig bijwerken. 

Veiligheidsconsulent 

Zoals gezegd valt de MAV indien zij als extern verzelfstandigd agentschap uitgebouwd zal 
worden onder de toepassing van het decreet betreffende het elektronisch bestuurlijk 
gegevensverkeer en dus ook onder de bevoegdheid van de Vlaamse Toezichtcommissie. In 
dat geval dient een belangrijke bijkomende beveiligingsmaatregel in acht genomen te 
worden. Artikel 9 van het zogenaamde E-govdecreet verplicht instanties die elektronische 
persoonsgegevens ontvangen of uitwisselen om een veiligheidsconsulent aan te wijzen.153 
Dit dient te gebeuren volgens de wijze, onder de voorwaarden en voor de opdrachten zoals 
door de Vlaamse Regering bepaald in het betreffende uitvoeringsbesluit.154 De 
veiligheidsconsulent, en eventuele adjuncten, kunnen slechts aangesteld worden na een 
gunstig advies van de Vlaamse Toezichtcommissie. 

10.2.3.1.8 Uitwisseling van persoonsgegevens met derden 

Meedelen van gegevens aan derden waarmee een contractuele band bestaat 

De mogelijkheid bestaat dat de MAV overeenkomsten zal sluiten met enkele vervoersaanbieders,  
bijvoorbeeld commerciële vervoerders en diensten aangepast vervoer, om te voorzien in een 
gegarandeerd aanbod aan aangepast vervoer. Deze vervoerders voeren dan concrete 
vervoersvragen uit in opdracht van de MAV. Dit kan beschouwd worden als een vorm van 
onderaanneming.155  De uitwisseling van persoonsgegevens in dit kader valt niet onder de 
regelgeving met betrekking tot de mededeling van gezondheidsgegevens.  Wel moet er dus een 
overeenkomst bestaan tussen de MAV en de vervoerder. In deze overeenkomst kan best een 
bepaling opgenomen worden die de vervoerder ertoe verplicht de vertrouwelijkheid van de 
persoonsgegevens in acht te nemen en de gegevens enkel te gebruiken voor de uitvoering van 
zijn contractuele opdracht.  

Meedelen van gegevens aan derden waarmee geen contractuele band bestaat 

Het doorgeven van gegevens aan derden waarmee geen contractuele band bestaat, valt onder de 
regelgeving met betrekking tot mededeling van persoonsgegevens. Zoals al besproken, vereist 
dergelijke mededeling in principe een machtiging. Door middel van een decreet kan de MAV van 
de machtigingsaanvraag vrijgesteld worden. De andere regels die van toepassing zijn, moeten wel 
nageleefd worden.  

Artikel 7, §5 van de Privacywet stelt dat gezondheidsgegevens slechts via andere bronnen dan de 
betrokkene kunnen worden ingezameld indien dit noodzakelijk is voor de doeleinden van de 
verwerking of de betrokkene niet in staat is om de gegevens te bezorgen. Wat de MAV betreft, 
kunnen we stellen dat het doorgeven van de gegevens inderdaad nodig is om de doeleinden van 
de verwerking te realiseren, met name het beantwoorden van de vervoersvraag, de 
informatievraag of de klacht van de betrokkene.  

Wel moet de MAV bij het doorgeven van deze gegevens bijkomende maatregelen respecteren. Zij 
moet de bijzondere voorwaarden voor de verwerking van gezondheidsgegevens naleven, zoals 

153 Decreet van 18 juli 2008  betreffende het elektronisch bestuurlijk gegevensverkeer, B.S. 29 oktober 2008. 
154  Besluit van de Vlaamse Regering van 15 mei 2009 betreffende de veiligheidsconsulenten, vermeld in artikel 9 van het 
decreet van 18 juli 2008 betreffende het elektronische bestuurlijke gegevensverkeer, B.S. 13 juli 2009. 
155 J. Ballet, jurist e-Health-platform – Afdeling Visie, Strategie, Juridische ondersteuning en Externe communicatie,  
Antwoord per mail op de vraag naar informatie omtrent machtigingsaanvraag bij het Sectoraal Comité van de Sociale 
Zekerheid en van de Gezondheid, 5 februari 2013. 
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beschreven in artikel 25 tot 27 van het uitvoeringsbesluit van de Privacywet.156 Deze bepalingen 
zijn gelijkaardig aan wat al eerder aan bod kwam onder de algemene informatieplicht: oplijsten 
categorieën van ontvangers, deze lijst aan de betrokkene bezorgen, de betrokkene informeren 
van de wetsbepaling waarop de verwerking gebaseerd is ...  Bovendien kunnen 
persoonsgegevens betreffende de gezondheid, zoals reeds besproken,  enkel verwerkt worden 
onder de verantwoordelijkheid van een beroepsbeoefenaar in de gezondheidszorg, tenzij één van 
de uitzonderingen van toepassing is. Een mogelijke uitzondering is de schriftelijke toestemming 
van de betrokkene. 

Gegevensverzameling via een derde 

Wie gegevens verwerkt, is niet altijd verplicht om zich rechtstreeks tot de betrokken persoon te 
richten om zijn gegevens te verkrijgen. Hij kan de gegevens ook bekomen bij een andere persoon 
of bij instellingen of maatschappijen die over gegevensbanken beschikken, mits hij de bepalingen  
inzake informatieplicht van artikel 9, §2 van de Privacywet naleeft.157  

Als een MAV als centraal contactpunt fungeert, dan zal zij mogelijk ook gegevens verwerken die 
zij verkregen heeft van derden waarmee geen contractuele band bestaat, zoals bijv. De Lijn, 
MMC’s … De organisatie die de persoonsgegevens aan de MAV zal meedelen, heeft dan een 
eigen verantwoordelijkheid bij het respecteren van de privacyregelgeving, en zal naast de 
algemene privacyvoorwaarden ook de bijzondere bepalingen inzake mededeling van 
gezondheidsgegevens moeten naleven. Ook hiermee moet rekening gehouden worden bij de 
verdere decretale uitbouw van de MAV-werking.  

10.2.3.1.9 Rechten van de betrokken personen   

De Privacywet verleent de betrokken personen een aantal rechten met betrekking tot de 
verwerking van zijn persoonsgegevens, die ook binnen de MAV-werking gerespecteerd moeten 
worden.158 Het gaat om volgende rechten: 

 Recht op informatie 

 Recht van toegang 

 Recht van verzet 

 Recht op verbetering 

 Recht een klacht in te dienen 

 

10.2.4 Conclusie 

De privacybescherming heeft heel wat implicaties voor de verdere uitbouw van een toegankelijk 
vervoersysteem waarin het concept van de  mobiliteitscentrale aangepast vervoer centraal staat. De 
MAV zal bij de uitvoering van haar taken met verschillende regels en voorwaarden rekening moeten 
houden, om conform de privacyregelgeving te zijn.  

Er zijn een aantal mogelijkheden om de naleving van de privacyregels door de MAV eenvoudiger te 
maken. Zo kan een decreet aanwijzen wie de verantwoordelijke voor de verwerking is en de MAV 
mogelijk vrijstellen van de verplichting een machtiging aan te vragen bij het Sectoraal Comité van de 
Sociale Zekerheid en de Gezondheid voor het meedelen van gezondheidsgegevens aan derden.  

Toch zal ook de toekomstige MAV verschillende verplichtingen van de Privacyregelgeving moeten 

156 Artikel 25 t.e.m. 27 van het Koninklijk besluit van 13 februari 2001 ter uitvoering van de wet van 8 december 1992 tot 
bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens, B.S. 13 maart 2001. 
157 Art. 9, §2 van Wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de 
verwerking van persoonsgegevens, B.S. 18 maart 1993. 
158 Hfst.III. ‘Rechten van de betrokkene’ van de Wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer 
ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens, B.S. 18 maart 1993. 
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naleven. Het gaat enerzijds om de basisregelgeving van toepassing op alle gegevensverwerkingen, 
en anderzijds om de extra bescherming van gevoelige gegevens, zoals gegevens betreffende de 
gezondheid. Vooral de verplichting om een schriftelijke toestemming van de betrokkene te 
bekomen, kan leiden tot administratieve complexiteit, waar waarschijnlijk niet aan te ontsnappen 
valt. Ook een voorafgaande aangifte bij de Privacycommissie blijft in principe verplicht. Vrijstelling 
ervan kan slechts in zeer uitzonderlijke gevallen, bijv. wanneer de MAV ingericht wordt als 
administratieve overheid en onderworpen is aan regelgeving waarin de verwerking van de 
persoonsgegevens geregeld wordt 

Het bovenstaande hoofdstuk 10.2 Privacy geeft een eerste inzicht in de concrete gevolgen van de 
privacybescherming op de verdere implementatie van een gebiedsdekkend toegankelijk 
vervoersysteem.  Verder onderzoek is echter aangewezen, om alle knelpunten en mogelijkheden 
omtrent privacy aan het licht te brengen. 
 

10.3 ICT 

Samengevat 

Een ICT-oplossing zal de MAV ondersteunen om haar taken te kunnen uitvoeren. De 
functionaliteiten van het systeem zullen rekening moeten houden met haar operationele taken op 
bovenlokaal niveau en haar coördinerende functies op centraal niveau.  

Om de objectieven te kunnen realiseren zal de ICT-toepassing aan een aantal technische criteria 
moeten voldoen, onder andere: 
 Databank, webapplicatie en beleids- en beheersmodule 
 Wederzijdse informatiedoorstroming en uitwisselbaar met andere toepassingen, systemen, 

databanken (MeerMobiel, De Lijn, Grootschalig Referentie Bestand (GRB) …) 
 Gebruiksvriendelijk 
 Veilig en confidentieel 
 Eenvoudig en makkelijk in gebruik 
 Snel 
 Makkelijk in ‘updatebaarheid’ 
 Kwalitatief 
 24 uur per dag, 7 dagen per week beschikbaar 
 Makkelijk in onderhoud 
 Performant  
 Compliant aan alle Internet Browsers en laatste versies van besturingssystemen 

Een ICT-toepassing vinden die aan de nodige vereisten voldoet, zal niet makkelijk zijn. Er zijn twee 
opties. Ofwel gaat de keuze naar een pakket dat al bestaat en nauw aansluit op de gevraagde 
vereisten. Eventueel kan er dan modulair nog bijgebouwd worden. Ofwel gaat de keuze naar een op 
maat gemaakt pakket. Voor- en nadelen van beide opties zullen afgewogen moeten worden. 

Om een pakket op maat te laten maken, kan de MAV kan aankloppen bij de ICT-huisleverancier van 
de Vlaamse overheid of wordt er gekozen voor een openbare aanbesteding. Bij deze laatste optie 
moet de wet op overheidsopdrachten gevolgd worden, een vrij zware administratieve procedure. In 
beide gevallen zal er ook een keuze moeten gemaakt worden of er een resultaten- of een 
middelenverbintenis zal worden aangegaan. 

10.3.1 Objectieven  

Een ICT-oplossing zal de MAV ondersteunen om haar taken (zie 0   
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Takenpakket) te kunnen uitvoeren. De functionaliteiten van het systeem zullen rekening moeten 
houden met haar operationele functies op bovenlokaal niveau en haar coördinerende functies op 
centraal niveau. Concreet betekent dit dat de objectieven voor het ICT-systeem onder andere zijn: 

 Dossierbeheer gebruikers contactcenter 

- Aanmaak nieuwe dossiers 

- Beheer gebruikersdatabase 

- Administratieve opvolging 

 Behandeling concrete vervoersvragen  

- Registratie en screening vervoersvraag op basis van beslissingsboom 

- Doorverwijzing vervoersvraag op basis van screening naar openbaar vervoer 
(OV), MMC’s, ziekenfonds, niet-gecompenseerd deur-deurvervoer of gang-
gangvervoer …  

- Rechtstreeks ritaanvragen reserveren bij de vervoerder 

- Opvolging doorverwezen vervoersvraag en registratie hiervan 

 Informatieverstrekking 

- Registratie en beantwoorden van algemene vragen met betrekking tot het 
aanbod van aangepast en toegankelijk vervoer 

 Inventarisatie knelpunten en noden aangepast en toegankelijk vervoer  

- Registratie en opvolgen van knelpunten en noden met betrekking tot vervoer 
door derden (OV, MMC’s, ziekenfondsen, andere diensten …) 

- Doorverwijzing en/of bemiddeling 

 Dossierbeheer gebruikers facultatief en gegarandeerd vervoer  

- Opvolging doorverwezen dossiers contactcenter 

- Beheer gebruikersdatabase 

- Administratieve opvolging 

 Mobiliteitsindicatiestelling 

- Inschaling graad van mobiliteitsbeperking 

- Toekennen van rechten gegarandeerd vervoer 

 Facultatief vervoer  

- Dispatching ritaanvragen naar gecompenseerden (MAV contacteert de 
vervoerder, geeft ritaanvraag door en volgt bevestiging op. Indien geen enkele 
vervoerder beschikbaar is, is er geen vervoersoplossing) 

- Financiële administratie gecompenseerden 

- Klachtenbehandeling met betrekking tot facultatief vervoer, met mogelijkheid 
escalatie naar Vlaams niveau 

 Gegarandeerd vervoer  

- Dispatching naar gegarandeerd vervoer 

- Opvolging van ritten (tracking, kwaliteitscontrole) 

- Financiële administratie gegarandeerd vervoer 

- Klachtenbehandeling met betrekking tot gegarandeerd vervoer, met 
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mogelijkheid escalatie naar Vlaams niveau 

 Klachtenbehandeling 

 Administratieve en automatische financiële administratie en opvolging 

 Beleidsmodule 

- Kwaliteitsbewaking processen  

- Rapportage en analyse beleidsinformatie: 

 Doorverwezen vervoersvragen voor beleidsinformatie 

 Informatievragen voor beleidsinformatie 

 Knelpunten en noden met betrekking tot aangepast en toegankelijk 
vervoer 

 (Gecompenseerd) facultatief vervoer  

 (Gecompenseerd) gegarandeerd vervoer 

 … 

 

10.3.2 Technische behoeften 

Om de objectieven te kunnen realiseren zal de ICT-toepassing aan een aantal technische criteria 
moeten voldoen, onder andere: 

 Databank, webapplicatie en beleids- en beheersmodule 

 Wederzijdse informatiedoorstroming en uitwisselbaar met andere toepassingen, systemen, 

databanken (MeerMobiel, De Lijn, Grootschalig Referentie Bestand (GRB) …) 

 Gebruiksvriendelijk 

 Veilig en confidentieel 

 Eenvoudig en makkelijk in gebruik 

 Snel 

 Makkelijk in ‘updatebaarheid’ 

 Kwalitatief 

 24 uur per dag, 7 dagen per week beschikbaar 

 Makkelijk in onderhoud 

 Performant  

 Compliant aan alle Internet Browsers en laatste versies van besturingssystemen 

 … 

 

10.3.3 Aanpak 

Voor de uitwerking van een ICT-toepassing zijn er twee opties. Ofwel gaat de keuze naar een pakket 
dat al bestaat en erg aansluit op de gevraagde vereisten. Eventueel kan er dan modulair nog 
bijgebouwd worden. Ofwel gaat de keuze naar een op maat gemaakt pakket. 

 

10.3.3.1 Bestaand pakket 

 Voordelen: 
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- De toepassing bestaat al en is dus snel in productie en toepasbaar. 

- Gewone aankoop, dus weinig administratieve lasten 

- Lage kosten 

- … 

 Nadelen: 

- Niet op maat 

- Moeilijk (en vrij duur) om nadien op maat modulair een aantal elementen bij te bouwen 

- Minder flexibel 

- … 

 

10.3.3.2 Pakket op maat 

 Voordelen: 

- Op maat, voldoet aan alle vereisten 

- Zeer flexibel 

- … 

 

 Nadelen: 

- Hoge kosten 

- Administratieve procedure 

- Tijd en energie traject 

- Duurt lang vooraleer toepasbaar  

- Behoeften- en functionele analyse moet in begin al zeer duidelijk en concreet 

geformuleerd worden om achteraf problemen te vermijden 

- … 

Om een pakket op maat te laten maken, zijn er twee mogelijkheden. Ofwel gaat de MAV aankloppen 
bij de ICT-huisleverancier van de Vlaamse overheid, ofwel gaat de keuze uit naar een openbare 
aanbesteding. Bij dit laatste moet de wet op overheidsopdrachten gevolgd worden, een vrij zware 
administratieve procedure. Deze procedure laat wel toe om inhoudelijke en kwaliteitsvereisten 
voorop te stellen bij de keuze, wat in de loop van het traject vruchten kan opleveren. In beide 
gevallen zal er ook een keuze moeten gemaakt worden of er een resultaten- of een 
middelenverbintenis zal worden aangegaan.  
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DEEL IV / UITBREIDING BUSINESSPLAN: HET BRUSSELS 
HOOFDSTEDELIJK GEWEST 
 

11. Context 

11.1 Situering en probleemstelling 

Samengevat 

Situering 

Begin 2012 gaf de Vlaamse overheid, departement Mobiliteit en Openbare Werken, het 
onderzoeksconsortium, bestaande uit Enter vzw, IMOB (UHasselt) en Ernst & Young, de opdracht 
een businessplan uit te werken voor de uitbouw van een gebiedsdekkend, complementair en 
geïntegreerd toegankelijk vervoersysteem in Vlaanderen. Tegelijkertijd werkte de Vlaamse overheid 
aan het decreet tot compensatie van de openbaredienstverplichting tot het vervoer van personen 
met een handicap of een ernstig beperkte mobiliteit. Bij de goedkeuring van dit decreet 
kwalificeerde het Vlaams Parlement het onderwerp van het decreet niet als gewest- maar als 
gemeenschapsbevoegdheid, uit te oefenen door de Minister van Mobiliteit. Door deze beslissing kon 
de dienstverlening naar de Nederlandstalige Brusselaar behouden blijven. De kwalificatie als 
gemeenschapsmaterie leidde ook tot de beslissing van de Vlaamse overheid om de opdracht van het 
businessplan uit te breiden met het Brussels Hoofdstedelijk Gewest zodat de Nederlandstalige 
Brusselaar en de andere Brusselse belanghebbenden (vervoerders, beleid…) in het onderzoek 
betrokken konden worden.  

Het concrete doel van de uitbreiding is nagaan of het nieuwe concept van het Vlaams toegankelijk 
vervoersmodel met een centrale rol voor de Mobiliteitscentrale Aangepast Vervoer ook nodig, nuttig 
en mogelijk is voor het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. Het onderzoek zal aftoetsen of het Vlaamse 
rittenplanning- en financieel model bruikbaar is voor het Brussels Gewest. Wat zijn de gelijkenissen 
en de verschillen tussen Vlaanderen en Brussel? Zijn de inzichten met betrekking tot Vlaanderen 
toepasbaar op het Brussels Gewest? Om deze vragen te kunnen beantwoorden, zal onderzocht 
worden wat de Brusselse mobiliteitscontext is en hoe het huidige landschap van toegankelijk en 
aangepast vervoer eruit ziet. De uitbreiding betreft dus een situatieschets van het Brussels 
Hoofdstedelijk Gewest en bekijkt of en hoe het Vlaamse model aangepast moet worden.  

Bijkomend laat deze uitbreiding ook toe om de databank aangepast vervoer en MeerMobiel aan te 
vullen met de Brusselse aanbieders van toegankelijk en aangepast vervoer. 

Probleemstelling  

Het Brussels Hoofdstedelijk Gewest kampt vanuit persoonlijk, maatschappelijk en 
overheidstandpunt met dezelfde problemen als Vlaanderen  wat betreft de mobiliteit van ouderen 
en van personen met een beperking.  

Bestuurlijke complexiteit 

Daarnaast heeft Brussel een enorme bestuurlijke complexiteit, waarin verschillende 
beleidsinstanties een rol spelen bij de organisatie van toegankelijk en aangepast vervoer.  

De nauwe verbondenheid van de beleidsdomeinen Welzijn en Mobiliteit inzake toegankelijk en 
aangepast vervoer speelt hierbij een rol. Welzijn is een gemeenschapsbevoegdheid, terwijl mobiliteit 
tot de verantwoordelijkheden van het gewest behoort. In Vlaanderen laat de 
opencoördinatiemethode toe om nog enigszins eenvoudig de grenzen tussen de beleidsdomeinen te 
overschrijden. Zo wordt de uitbouw van het toegankelijk en aangepast vervoer sinds enkele jaren 
door het beleidsdomein Mobiliteit gerealiseerd, terwijl de materie zelf nog steeds beschouwd wordt 
als ‘bijstand aan personen’ en dus gemeenschapsbevoegdheid. Het is niet omdat de concrete 
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uitwerking van aangepast vervoer toegewezen wordt aan Mobiliteit dat het automatisch 
gewestmaterie wordt. Het domein Mobiliteit is gewoon beter geplaatst om het aangepast vervoer 
verder uit te bouwen.  

Doordat Vlaanderen het aangepast vervoer als gemeenschapsmaterie kwalificeert, blijft de Vlaamse 
regelgeving wel van toepassing op Vlaamse instellingen en organisaties in de 19 Brusselse 
gemeenten die zich met aangepast vervoer bezighouden. Dit zorgt ervoor dat in Brussel, wat het 
aangepast vervoer betreft, zowel de Vlaamse Gemeenschap, via de Vlaamse 
Gemeenschapscommissie, de Franse Gemeenschapscommissie en de Gemeenschappelijke 
Gemeenschapscommissie een rol spelen. Het toegankelijk openbaar vervoer behoort dan weer tot 
het beleidsdomein Mobiliteit, een bevoegdheid van het Brussels Gewest.  

Deze complexiteit heeft dus zijn weerslag op de organisatie van het toegankelijk en het aangepast 
vervoer. Er bestaan binnen de sector van het toegankelijk en aangepast vervoer diverse diensten 
naast elkaar, gesubsidieerd door verschillende overheden en resulterend onder verschillende 
regelgeving. Het is dan ook belangrijk met al deze beleidsdomeinen rekening te houden en ze te 
betrekken bij de uitbouw van een gebiedsdekkend, complementair en geïntegreerd Vlaams 
toegankelijk vervoersysteem in Vlaanderen en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.   

Grootstedelijk karakter: congestie, parkeermoeilijkheden en veiligheidsgevoel 

Door enkele eigenheden van Brussel verschilt de situatie van het toegankelijk en aangepast vervoer 
in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest wel gedeeltelijk van deze in Vlaanderen. Brussel is een 
grootstad met een hoge bevolkingsdichtheid. Dit grootstedelijk karakter leidt tot specifieke 
problemen, zoals congestie, parkeermoeilijkheden en onveiligheidsgevoel, welke een impact hebben 
op het toegankelijk en aangepast vervoer.  

Het grootstedelijke en compacte karakter van het Brussels Gewest heeft natuurlijk ook voordelen, 
die kansen bieden. Het openbaar vervoer is overal voorhanden en de frequentie van het aanbod is 
hoog. Bovendien zijn alle voorzieningen (winkels, administratie, ziekenhuizen, ontspanning, 
cultuur…) in de nabije omgeving aanwezig waardoor het vaak niet nodig is zich over grote afstanden 
te verplaatsen.  

Ontoereikend en versnipperd vervoersaanbod 

Het aanbod aan toegankelijke en aangepast vervoer in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest is net als 
in Vlaanderen allesbehalve toereikend. De Brusselse vervoersmaatschappij MIVB werkt wel aan de 
toegankelijkheid van haar dienstverlening, maar integrale toegankelijkheid is nog niet gerealiseerd. 
Naast het meer toegankelijk maken van haltes en metrostations voorziet de MIVB ook in een 
aanvullende dienstverlening met aangepaste minibussen. Dit aanbod verschilt van het 
belbussysteem van De Lijn, aangezien het hier wel degelijk om deur-deurvervoer gaat, terwijl de 
belbus enkel van halte tot halte rijdt.  

Omdat het openbaar vervoer in het Brussels Gewest net zomin integraal toegankelijk is als het 
aanbod in Vlaanderen, ontwikkelden zich ook hier initiatieven als oplossing voor lokale noden. Dit 
leidde tot een heterogeen en ongestructureerd aanbod aan aangepast deur-deur- en gang-
gangvervoer. Verschillende types vervoer en vervoersaanbieders bestaan naast elkaar. Net zoals in 
Vlaanderen zijn er ook in Brussel commerciële en niet-commerciële initiatieven. De niet-
commerciële initiatieven kunnen uitgaan van verenigingen, de openbare sector, ziekenfondsen…  

De grote verscheidenheid leidt tot een gebrek aan duidelijke en volledige informatie over het 
aanbod aan toegankelijk en aangepast vervoer. Voor de gebruiker is het erg moeilijk om in het 
doolhof van vervoersaanbieders de meest geschikte oplossing te vinden. Bovendien zijn ook de 
professionelen (dienstverleners, vervoersaanbieders zelf…) niet op de hoogte van het volledige 
aanbod. Coördinatie en samenwerking tussen de verschillende diensten is beperkt.  

Organisatorische moeilijkheden van vervoersaanbieders 

Uit het onderzoek voor Brussel kwamen enkele organisatorische moeilijkheden voor de aanbieders 
van aangepast vervoer naar boven. Deze moeilijkheden zijn echter niet beperkt tot de Brusselse 
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vervoersaanbieder: naar analogie zijn deze ook op Vlaanderen van toepassing. 

Vervoersaanbieders worden geconfronteerd met hoge personeelskosten, waardoor de organisaties 
hun dienstverlening niet kunnen uitbreiden. Soms komt zelfs het voortbestaan van de organisatie in 
het gedrang. Ook de opleiding van het personeel is voor vervoersaanbieders vaak moeilijk.  

De kosten voor de aankoop en het onderhoud van de voertuigen zijn eveneens zwaar om te dragen. 
Een nieuw voertuig aankopen om het aanbod uit te breiden, is meestal onmogelijk.  

Vervoersaanbieders worden daarnaast geconfronteerd met de kosten voor informatica: 
investeringen en optimalisatie zijn niet mogelijk. Het gebrek aan automatisering van de 
rittenplanning vormt, samen met het specifieke karakter van het vervoer, een belemmering voor 
een meer optimale planning. Het gevolg is dat er vaak onnodige verplaatsingen uitgevoerd worden. 
Voertuigen en personeel worden niet optimaal ingezet en de diensten maken onnuttige kosten. 

Het vervoer moet voor de gebruiker betaalbaar blijven, maar de inkomsten dekken de kosten van de 
vervoerder niet. Subsidies zijn ontoereikend. Veel vervoersaanbieders zien zich genoodzaakt de 
kostprijs van het vervoer te verhogen, waardoor de dienstverlening voor sommige gebruikers 
onbetaalbaar wordt. 

Conclusie 

Vanuit persoonlijk, organisatorisch, maatschappelijk en overheidsperspectief is het net zoals voor 
Vlaanderen belangrijk een toegankelijk vervoersysteem uit te bouwen dat de complexiteit en de 
versnippering aanpakt en dat bovendien rekening houdt met de bijzonderheden van het Brussels 
Hoofdstedelijk Gewest. Hierbij moet gebruik gemaakt worden van de opportuniteiten die het 
grootstedelijke en compacte karakter van het Brussels Gewest biedt, zoals het uitgebreid netwerk 
van openbaar vervoer en de nabije beschikbaarheid van alle nodige voorzieningen. 

 

11.1.1 Situering 

Begin 2012 gaf de Vlaamse overheid, departement Mobiliteit en Openbare Werken, het 
onderzoeksconsortium, bestaande uit Enter vzw, IMOB (UHasselt) en Ernst & Young, de opdracht 
een businessplan uit te werken voor de uitbouw van een gebiedsdekkend, complementair en 
geïntegreerd toegankelijk vervoersysteem in Vlaanderen (zie 2. Opdracht businessplan).  

Tegelijkertijd werkte de Vlaamse overheid aan een decreet om de compensatie van het aangepast 
vervoer wettelijk te verankeren. Dit resulteerde uiteindelijk op 21 december 2012 in de goedkeuring 
van het decreet tot compensatie van de openbaredienstverplichting tot het vervoer van personen 
met een handicap of een ernstig beperkte mobiliteit. Bij de goedkeuring van dit decreet nam het 
Vlaams Parlement een belangrijke beslissing door het onderwerp van het decreet niet als gewest- 
maar als gemeenschapsbevoegdheid te kwalificeren, uit te oefenen door de Minister van Mobiliteit. 
Door deze beslissing kan ook het aangepast vervoer op het grondgebied van het Brussels 
Hoofdstedelijk Gewest door de Vlaamse overheid gecompenseerd worden en wordt de 
dienstverlening naar de Nederlandstalige Brusselaar behouden.  

De kwalificatie als gemeenschapsmaterie om de dienstverlening aan de Nederlandstalige Brusselaar 
te behouden, leidde ook tot de beslissing van de Vlaamse overheid om de opdracht van het 
businessplan uit te breiden met het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. Het is in dit kader immers 
interessant om ook het Brussels vervoersaanbod en de Brusselse gebruiker in het onderzoek op te 
nemen. 

Het concrete doel van de uitbreiding van het businessplan is nagaan of het nieuwe concept van het 
Vlaams toegankelijk vervoersmodel met een centrale rol voor de Mobiliteitscentrale Aangepast 
Vervoer ook nodig, nuttig en mogelijk is voor het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. Het onderzoek zal 
aftoetsen of het Vlaamse rittenplanning- en financieel model bruikbaar is voor het Brussels Gewest. 
Wat zijn de gelijkenissen en de verschillen tussen Vlaanderen en Brussel? Zijn de inzichten met 
betrekking tot Vlaanderen toepasbaar op het Brussels Gewest? Om deze vragen te kunnen 

  
Businessplan Vlaams Toegankelijk Vervoersysteem        251 



beantwoorden, zal onderzocht worden wat de Brusselse mobiliteitscontext is en hoe het huidige 
landschap van toegankelijk en aangepast vervoer eruit ziet. De uitbreiding betreft dus een 
situatieschets van het toegankelijk en aangepast vervoer in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en 
bekijkt of en hoe het Vlaamse model aangepast moet worden.  

Bijkomend laat de uitbreiding van het businessplan toe om de databank aangepast vervoer aan te 
vullen met de Brusselse aanbieders van toegankelijk en aangepast vervoer. Zo kan ook de 
Nederlandstalige Brusselaar op MeerMobiel (1.5.1. Databank aangepast vervoer en MeerMobiel) 
terecht voor informatie rond vervoer in zijn/haar omgeving, worden nog meer gebruikers bereikt en 
kunnen knelpunten en leemtes in het vervoersaanbod beter in kaart gebracht worden. De 
uitbreiding van de gegevensbank met het vervoersaanbod in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest 
biedt niet enkel een meerwaarde voor de gebruiker, maar ook voor de Vlaamse overheid. De 
informatie is immers noodzakelijk voor een meer doelmatige organisatie en een betere 
kostenstructuur van het deur-deur- en gang-gangvervoer voor personen met een 
mobiliteitsbeperking. 

 

11.1.2 Probleemstelling 

Het Brussels Hoofdstedelijk Gewest kampt vanuit persoonlijk, maatschappelijk en 
overheidstandpunt met dezelfde problemen als Vlaanderen (zie 1.1 Probleemstelling) wat betreft de 
mobiliteit van ouderen en van personen met een beperking. 

De situatie van het toegankelijk en aangepast vervoer in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest verschilt 
wel gedeeltelijk van deze in Vlaanderen. Enerzijds is Brussel natuurlijk een grootstad met een hoge 
bevolkingsdichtheid. Dit grootstedelijk karakter leidt tot specifieke problemen, zoals congestie en 
parkeermoeilijkheden, welke een impact hebben op de organisatie van het toegankelijk en 
aangepast vervoer.159 Anderzijds heeft het Brussels Gewest een enorme bestuurlijke complexiteit, 
waarin verschillende beleidsinstanties een rol spelen bij de organisatie van toegankelijk en 
aangepast vervoer.   

Het grootstedelijke en compacte karakter van het Brussels Gewest heeft natuurlijk ook voordelen, 
die kansen bieden. Het openbaar vervoer is overal voorhanden en de frequentie van het aanbod is 
hoog. Bovendien zijn alle voorzieningen (winkels, administratie, ziekenhuizen, ontspanning, 
cultuur…) in de nabije omgeving aanwezig waardoor het vaak niet nodig is zich over grote afstanden 
te verplaatsen.  

Hieronder wordt kort ingegaan op enkele problemen die specifiek vanuit het onderzoek met 
betrekking tot het Brussels Hoofdstedelijk Gewest naar boven kwamen.  

 

11.1.2.1 Brusselse bestuurlijke complexiteit 

Om zicht te krijgen op het landschap van aangepast vervoer in het Brussels Hoofdstedelijk 
Gewest moet rekening gehouden worden met de Belgische staatsstructuur en 
bevoegdheidsverdeling. Het Brussels Hoofdstedelijk Gewest is een institutioneel kluwen waarin 
verschillende overheden en overheidsdiensten een rol spelen. Dit heeft als gevolg dat er ook 
binnen de sector van het aangepast vervoer verschillende diensten, gesubsidieerd door 
verschillende overheden en resulterend onder verschillende regelgeving, naast elkaar bestaan. 

België is opgedeeld in 3 gewesten (het Vlaams Gewest, het Waals Gewest en het Brussels 
Hoofdstedelijk Gewest).160 De bevoegdheden van de gewesten hebben betrekking op 
aangelegenheden gekoppeld aan hun regio, respectievelijk Vlaanderen, Wallonië en de 19 
Brusselse gemeenten. De gewesten zijn ondermeer verantwoordelijk voor huisvesting, openbare 

159 CMDC-CDCS (2012), Sociaal vervoer in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, Brussel: Centrum voor Maatschappelijke 
Documentatie en Coördinatie vzw. 
160 www.belgium.be/nl/over_belgie/overheid/gewesten/  
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werken, mobiliteit en openbaar vervoer. Een gewest beschikt over een wetgevend orgaan (het 
gewestparlement) en een uitvoerend orgaan (de gewestregering). 

Daarnaast beschikt België over 3 gemeenschappen, de Vlaamse Gemeenschap, de Franstalige 
Gemeenschap en de Duitstalige Gemeenschap.161 De bevoegdheden van de gemeenschappen zijn 
onderwijs, culturele aangelegenheden en taal- en persoonsgebonden materies. De 
persoonsgebonden aangelegenheden betreffen het gezondheidsbeleid en de bijstand aan 
personen. De Vlaamse Gemeenschap oefent haar bevoegdheden uit in Vlaanderen en in Brussel. 
De Franse Gemeenschap is actief in de Waalse provincies, met uitzondering van de Duitstalige 
gemeenten die voor gemeenschapsmateries onder de bevoegdheid van de Duitstalige 
Gemeenschap vallen, en eveneens in Brussel. 

In principe beschikken ook de gemeenschappen over een wetgevend en een uitvoerend orgaan. 
In Vlaanderen werden de gewestelijke organen echter samengevoegd met de 
gemeenschapsinstanties: het Vlaams Parlement en de Vlaamse Regering.  

In Brussel worden de gewestelijke bevoegdheden door het Brussels Hoofdstedelijk Gewest 
uitgeoefend, maar voor de gemeenschapsbevoegdheden is de situatie bijzonder complex. Het 
criterium voor bevoegdheid is niet territoriaal, omdat een territoriale opdeling van Brussel niet 
zinvol is doordat Frans- en Nederlandstaligen over het hele grondgebied verspreid zijn.162 
Evenmin is de bevoegdheid persoonsgebonden omdat een inwoner van Brussel immers niet 
gedwongen mag worden om tussen één van de gemeenschappen te kiezen. De 
bevoegdheidsverdeling steunt op een institutioneel criterium. Dit houdt in dat de Vlaamse en 
Franse Gemeenschap enkel bevoegd zijn over instellingen (privaatrechtelijke, zoals vzw’s, en 
overheidsdiensten) die omwille van hun activiteiten of omwille van hun organisatie beschouwd 
kunnen worden als uitsluitend behorend tot één van de gemeenschappen. De gemeenschappen 
kunnen dus geen rechtstreekse maatregelen ten opzichte van personen nemen.  

Het criterium ‘omwille van hun organisatie’ betreft de instellingen die in het domein van de 
persoonsgebonden aangelegenheden actief zijn. Zij vallen onder de bevoegdheid van de Vlaamse 
of Franse Gemeenschap afhankelijk van de taal waarin ze ingericht en georganiseerd zijn. Deze 
instellingen, bijvoorbeeld universitaire ziekenhuizen, moeten echter openstaan voor iedereen. 
Een concreet voorbeeld van dit institutioneel bevoegdheidscriterium uit zich in het feit dat de 
Vlaamse Gemeenschap de inwoners van Vlaanderen kan verplichten zich aan te sluiten bij de 
Vlaamse zorgverzekering, maar dat ze dezelfde verplichting niet aan de Nederlandstalige 
Brusselaars kan opleggen. Zij kunnen zich wel vrijwillig bij een Vlaamse zorgkas aansluiten.163 

Voor de concrete uitoefening van de gemeenschapsbevoegdheden in het gebied Brussel-
Hoofdstad werden 3 gemeenschapscommissies opgericht: de Vlaamse Gemeenschapscommissie 
(VGC), de Franse Gemeenschapscommissie (COCOF) en de Gemeenschappelijke 
Gemeenschapscommissie (GGC).164 De drie commissies zijn een inrichtende macht, wat inhoudt 
dat ze verordeningen kunnen aannemen met betrekking tot de oprichting en financiering van 
instellingen of het nemen van initiatieven. De Raad van de commissies is het orgaan dat de 
verordeningen aanneemt, het College voert ze uit.  

De COCOF en de VGC treden op als gedeconcentreerde besturen van de Franse en de Vlaamse 
Gemeenschap. De commissies oefenen in de regio Brussel gemeenschapsbevoegdheden uit 
onder toezicht van en in aanvullende rol op de Franse en Vlaamse Gemeenschap. Daarnaast 
heeft de Franse Gemeenschap een aantal bevoegdheden (waaronder bijstand aan personen) aan 
de COCOF overgedragen, wat inhoudt dat de COCOF hiervoor zelfstandig kan optreden en 
decreten kan uitvaardigen. De Vlaamse Gemeenschap deed dit niet, waardoor de VGC niet 
dezelfde autonomie bezit. Omdat men de Brusselaar niet mag dwingen voor één gemeenschap te 

161 www.belgium.be/nl/over_belgie/overheid/gemeenschappen/  
162 www.rbc.irisnet.be/crisp  en www.observatbru.be  
163 www.zorg-en-gezondheid.be/Vlaamse-zorgverzekering/Brussel/  
164 www.rbc.irisnet.be/crisp en www.observatbru.be  
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kiezen, is de VGC enkel bevoegd voor de instellingen die onder de Vlaamse Gemeenschap vallen, 
en de COCOF voor de instellingen behorend tot de Franse Gemeenschap. 

Instellingen die niet uitsluitend tot één van beide gemeenschappen behoren, vallen onder de 
bevoegd van de GGC. Het gaat dan ondermeer over publieke instellingen, zoals OCMW’s en 
openbare ziekenhuizen, en private instellingen die niet voor één gemeenschap gekozen hebben. 
Daarnaast is de GGC ook bevoegd voor maatregelen die rechtstreeks van toepassing zijn op 
personen, dus zonder de tussenkomst van instellingen, en treedt zij op als overleg- en 
coördinatieorgaan tussen de Vlaamse en Franse Gemeenschap. De GGC is niet enkel een 
inrichtende macht, maar heeft ook een wetgevende bevoegdheid door middel van ordonnanties.  

Figuur 47 is een schematische weergave van de complexe bevoegdheidsverdeling in Brussel. 
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Figuur 47: Bevoegdheidsverdeling Brussels Hoofdstedelijk Gewest. Bron: Observatorium Gezondheid en Welzijn, www.observatbru.be 
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Hierna overlopen we kort samengevat de verschillende overheden die bevoegdheden 
uitoefenen over het grondgebied en/of de inwoners van het Brussels Hoofdstedelijk 
Gewest. 

11.1.2.1.1 Federale overheid 

De Federale overheid is bevoegd voor een aantal materies die haar specifiek zijn 
toegewezen, bijvoorbeeld justitie, en ook voor de materies die niet specifiek aan de 
gemeenschappen of gewesten werden overgedragen, de zogenaamde residuaire 
bevoegdheden.165  

11.1.2.1.2 Het Brussels Hoofdstedelijk Gewest (BHG) 

Het Brussels Hoofdstedelijk Gewest is in de 19 Brusselse gemeenten bevoegd voor de 
economische en plaatsgebonden materies.166 Mobiliteit is één van deze bevoegdheden. 
Het wetgevend orgaan van het Brussels Gewest is de Brusselse Hoofdstedelijke Raad, ofwel 
Brussels Parlement, dat rechtstreeks verkozen wordt. Het Brussels Parlement neemt 
wetgevende normen aan in de vorm van ordonnanties. De Brusselse Hoofdstedelijke 
Regering, ofwel Brusselse (Gewest)Regering, is het uitvoerend orgaan. 

11.1.2.1.3 De Vlaamse Gemeenschap (VG) 

De Vlaamse Gemeenschap is in Vlaanderen en voor de Brusselse instellingen bevoegd voor 
welzijn, zorg en bijstand aan personen. Zo is zij bijvoorbeeld verantwoordelijk voor de 
planning, erkenning en toezicht van de thuiszorg, waaronder lokale en regionale 
dienstencentra, en ouderenvoorzieningen. Het Vlaams Agentschap voor Zorg en 
Gezondheid, een overheidsdienst binnen het beleidsdomein Welzijn, Volksgezondheid en 
Gezin, volgt de programmatie en subsidiëring hiervan op.167  

Het beleid inzake personen met een handicap valt ook onder Welzijn, Volksgezondheid en 
Gezin. Binnen dit beleidsdomein is het Vlaams Agentschap voor Personen met een 
handicap gericht op de participatie, integratie en gelijkheid van kansen van personen met 
een handicap en verstrekt het hiertoe subsidies.168 

Het Vlaams Parlement is de wetgevende instantie van de VG en stelt decreten op, de 
Vlaamse Regering voert deze decreten uit.  

11.1.2.1.4 De Vlaamse Gemeenschapscommissie (VGC) 

In Brussel-Hoofdstad is de Vlaamse Gemeenschap bevoegd voor Nederlandstalige 
instellingen voor wat betreft gemeenschapsmaterie. Zij voert deze bevoegdheden uit met 
behulp van de Vlaamse Gemeenschapscommissie. De VGC bestaat uit een Raad en een 
College.169  

De Raad is samengesteld uit alle leden van de Nederlandse taalgroep van het Brussels 
Parlement. 

De Raad zelf heeft geen wetgevende bevoegdheid en kan dus geen decreten uitvaardigen. 
Zij beschikt wel over bevoegdheden als inrichtende macht (bijvoorbeeld instellingen 
oprichten en financieren) en kan voor de uitoefening hiervan verordeningen aannemen. 
Het College is de uitvoerende macht en bestaat uit de Vlaamse ministers en de Vlaamse 
staatssecretarissen uit de Brusselse Regering. Het Vlaams Parlement houdt toezicht op de 
werking van de VGC.  

165 www.belgium.be/nl/over_belgie/overheid/federale_overheid/bevoegdheden_federale_overheid/  
166 www.brussel.irisnet.be/  
167 www.zorg-en-gezondheid.be    
168 www.vaph.be  
169 www.vgc.be  

  
Businessplan Vlaams Toegankelijk Vervoersysteem       256 

                                                           

http://www.belgium.be/nl/over_belgie/overheid/federale_overheid/bevoegdheden_federale_overheid/
http://www.brussel.irisnet.be/
http://www.zorg-en-gezondheid.be/
http://www.vaph.be/
http://www.vgc.be/


De VGC subsidieert ondermeer de erkende lokale dienstencentra in het Brussels 
Hoofdstedelijk Gewest.170 Een regionaal dienstencentrum krijgt een kleine aanvullende 
subsidie. Elke Nederlandstalige organisatie actief in Brussel binnen een domein van 
gemeenschapsmaterie kan via de VGC subsidies aanvragen. 

11.1.2.1.5 De Franse Gemeenschap (FG) 

De Franse Gemeenschap heeft dezelfde bevoegdheden als de Vlaamse Gemeenschap en is 
dus verantwoordelijk voor gemeenschapsmaterie voor Wallonië (uitgezonderd Duitstalige 
gemeenten) en de instellingen en organisaties in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. De 
wetgevende bevoegdheid wordt door middel van decreten door het Parlement van de 
Franse Gemeenschap uitgeoefend. De Regering van de Franse Gemeenschap voert deze 
decreten uit. 

11.1.2.1.6 De Franse Gemeenschapscommissie (COCOF) 

In principe is de Franse Gemeenschap inzake gemeenschapsmaterie bevoegd voor de 
Franstalige instellingen en organisaties uit Brussel. Zij heeft echter een aantal 
bevoegdheden, waaronder gezondheidsbeleid, bijstand aan personen, leerlingenvervoer… 
overgedragen aan de Franse Gemeenschapscommissie. Zo heeft de COCOF wetgevende 
bevoegdheden en kan zij decreten uitvaardigen voor deze materies, die dan van toepassing 
zijn op de Franstalige instellingen en organisaties in Brussel.   

De COCOF beschikt eveneens over een Raad, bestaande uit alle leden van de Franse 
taalgroep van het Brussels Hoofdstedelijk Parlement, en een College, gevormd door de 
Franstalige ministers en staatssecretarissen van de Brusselse Gewestregering.  

Eén van de overheidsdiensten binnen COCOF is Phare (Personne Handicapée Autonomie 
Recherchée), de Franstalige Brusselse dienst voor personen met een handicap.  

11.1.2.1.7 Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie (GGC) 

De Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie staat ten slotte in voor de organisatie en 
het beheer van aangelegenheden die gemeenschappelijk zijn voor beide gemeenschappen 
van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.171 De GGC is dus bevoegd voor instellingen die niet 
uitsluitend van de ene of de andere gemeenschap afhangen (bijvoorbeeld OCMW’s en 
openbare ziekenhuizen) en ook voor regelgeving rechtstreeks (zonder tussenkomst van een 
instelling) van toepassing op de burgers van Brussel Hoofdstad. De GGC heeft hiervoor 
wetgevende bevoegdheid, door middel van ordonnanties. 

De Verenigde Vergadering verricht het wetgevende werk en is samengesteld uit alle 
Brusselse parlementsleden. Voor de uitvoerende taken is het Verenigd College 
verantwoordelijk, bestaande uit alle ministers van de Brusselse Gewestregering. 

11.1.2.1.8 Conclusie 

De nauwe verbondenheid van de beleidsdomeinen Welzijn en Mobiliteit inzake 
toegankelijk en aangepast vervoer leidt in Brussel tot een bijkomende complexiteit. Welzijn 
is een gemeenschapsbevoegdheid, terwijl mobiliteit tot de verantwoordelijkheden van het 
gewest behoort. In Vlaanderen laat de opencoördinatiemethode (zie 
1.4.4.1.1Opencoördinatiemethode) toe om nog enigszins eenvoudig de grenzen tussen de 
beleidsdomeinen te overschrijden. Zo wordt de uitbouw van het toegankelijk en aangepast 
vervoer sinds enkele jaren door het beleidsdomein Mobiliteit gerealiseerd, terwijl de 
materie zelf nog steeds beschouwd wordt als ‘bijstand aan personen’ en dus 

170 De thuiszorg onder de loep in Brussel, Kenniscentrum Woonzorg Brussel, september 2010.  
171 www.ccc-ggc.irisnet.be  
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gemeenschapsbevoegdheid.172 Het is niet omdat de concrete uitwerking van aangepast 
vervoer toegewezen wordt aan Mobiliteit dat het automatisch gewestmaterie wordt. Het 
domein Mobiliteit is gewoon beter geplaatst om het aangepast vervoer verder uit te 
bouwen.  

Doordat Vlaanderen het aangepast vervoer als gemeenschapsmaterie kwalificeert blijft de 
Vlaamse regelgeving van toepassing op Vlaamse instellingen en organisaties in de 19 
Brusselse gemeenten die zich met aangepast vervoer bezighouden. Daarnaast hebben ook 
de overheden die bevoegd zijn voor welzijn en bijstand aan personen een 
verantwoordelijkheid in de organisatie van aangepast vervoer. Dit zorgt ervoor dat in 
Brussel, wat het aangepast vervoer betreft, zowel de Vlaamse Gemeenschap, via de 
Vlaamse Gemeenschapscommissie, de Franse Gemeenschapscommissie en de 
Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie een rol spelen. Het toegankelijk openbaar 
vervoer behoort dan weer tot het beleidsdomein Mobiliteit, een bevoegdheid van het 
Brussels Gewest.  

Het is belangrijk om met al deze beleidsdomeinen rekening te houden en ze te betrekken 
bij de uitbouw van een gebiedsdekkend, complementair en geïntegreerd Vlaams 
toegankelijk vervoersysteem in Vlaanderen en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.   

 

11.1.2.2 Grootstedelijk karakter: congestie, parkeermoeilijkheden en 
veiligheidsgevoel 

Als grootstad wordt Brussel dagelijks geconfronteerd met grote verkeerstromen. Congestie 
van het verkeer doet de tijdsduur van een rit snel oplopen, hoewel de afstand vaak beperkt 
is. Ter illustratie: de gemiddelde snelheid van de bussen van de MIVB kwam in 2012 uit op 
16,6 kilometer per uur.173 Door het typische stadsverkeer worden voertuigen ook 
geconfronteerd met meer slijtage, een groter verbruik en een duurdere autoverzekering 
(door een grotere ongevallenkans).  

Parkeermoeilijkheden vormen een bijkomend probleem. Vaak is er geen parkeerplaats 
voorhanden, terwijl het voor aangepast vervoer essentieel is om vlakbij het ophaaladres of 
de bestemming van de gebruiker te kunnen parkeren. Het is niet toegelaten om in zones 
met betaald parkeren 15 minuten gratis het voertuig te plaatsen om de persoon met een 
mobiliteitsbeperking bij te staan en te begeleiden tot aan de wagen. Bij de Brusselse 
ziekenhuizen zijn vaak te weinig parkeerplaatsen beschikbaar of zijn de vrije plaatsen zo ver 
van de ingang verwijderd dat het veel tijd vraagt de persoon met een mobiliteitsbeperking 
tot daar te begeleiden. 

Parkeerplaatsen voor personen met een handicap zijn enkel beschikbaar voor wie over een 
parkeerkaart beschikt. Deze kaarten zijn strikt persoonlijk. Vervoerdiensten die aangepast 
vervoer aanbieden, kunnen geen gebruik maken van zo’n kaart en dus evenmin van de 
parkeerplaatsen. Organisaties krijgen bovendien geen of slechts een beperkt aantal gratis 
parkeerkaarten om de wagens bij het kantoor te stationeren.   

Bijkomend probleem is de stedelijke eigenheid die ervoor zorgt dat heel wat straten, 
voetpaden en ook huisingangen niet geschikt zijn voor personen met een 
mobiliteitsbeperking.  

Een ander typisch grootstedelijk fenomeen is een vergroot gevoel van onveiligheid. Het 
veiligheidsgevoel heeft een grote invloed op de verplaatsingen die personen met een 
mobiliteitsbeperking ondernemen. Dit speelt zeker voor verplaatsingen ’s avonds en ’s 

172 MvT. bij het Ontwerp van Decreet tot compensatie van de openbaredienstverplichting tot het vervoer van 
personen met een handicap of een ernstig beperkte mobiliteit, Parl.St. Vl.Parl. 2011-12, nr. 1719/1. 
173 Brussel Nieuws, ‘1 op 5 bussen rijdt trager dan 12 km/uur’, 27 april 2013, geraadpleegd op 
www.brusselnieuws.be/artikel/1-op-5-bussen-rijdt-trager-dan-12-km-uur  
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nachts en dan vooral voor ritten met het openbaar vervoer. Een gebruiker getuigde dat 
personen met een mobiliteitsbeperking ‘gemakkelijke’ slachtoffers zijn. Zo werd een blinde 
dame in een metrostation overvallen toe ze ’s avonds op weg was naar huis. Zeker de 
oudere bevolking vermijdt het om de metro na 19u00 te nemen. 

Het Brussels Gewest en de MIVB ondernemen wel maatregelen om de veiligheid te 
verbeteren, maar deze maatregelen hebben vaak tot gevolg dat de toegankelijkheid van 
haltes en stations afneemt. Zo vormen de toegangspoortjes aan de metrostations een 
nieuw obstakel voor personen met een mobiliteitsbeperking. 

 

11.1.2.3 Ontoereikend en versnipperd vervoersaanbod 

Het aanbod aan toegankelijke en aangepast vervoer in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest 
is , naar analogie met Vlaanderen, allesbehalve toereikend. De vraag overtreft het aanbod, 
wat ertoe leidt dat (vooral de niet-commerciële) vervoersaanbieders een strenge selectie 
doorvoeren bij het aanvaarden van vervoersvragen.174  De druk op het vervoersaanbod 
neemt ook toe omdat voorzieningen uit de welzijns- en gezondheidssector de organisatie 
van hun vervoer uitbesteden (vooral aan niet-commerciële vervoersaanbieders). De 
beperkte toegankelijkheid van het openbaar vervoer versterkt de ontoereikendheid van 
het aanbod nog meer. 

De Brusselse vervoersmaatschappij MIVB werkt wel aan de toegankelijkheid van haar 
dienstverlening. Integrale toegankelijkheid zou het streefdoel moeten zijn, maar dit is nog 
niet gerealiseerd. Naast het meer toegankelijk maken van haltes en metrostations voorziet 
de MIVB ook in een aanvullende dienstverlening met aangepaste minibussen (zie De dienst 
Minibussen). Dit aanbod verschilt van het belbussysteem van De Lijn, aangezien het hier 
wel degelijk om deur-deurvervoer gaat, terwijl de belbus enkel van halte tot halte rijdt.  

Omdat het openbaar vervoer in het Brussels Gewest net zomin integraal toegankelijk is als 
het aanbod in Vlaanderen ontwikkelden zich ook hier initiatieven als oplossing voor lokale 
noden. Dit leidde tot een heterogeen en ongestructureerd aanbod aan aangepast deur-
deur- en gang-gangvervoer. Verschillende types vervoer en vervoersaanbieders bestaan 
naast elkaar. Net zoals in Vlaanderen zijn er ook in Brussel commerciële en niet-
commerciële initiatieven. De niet-commerciële initiatieven kunnen uitgaan van 
verenigingen, de openbare sector, ziekenfondsen…  

De grote verscheidenheid leidt tot een gebrek aan duidelijke en volledige informatie over 
het aanbod aan toegankelijk en aangepast vervoer. Voor de gebruiker is het erg moeilijk 
om in het doolhof van vervoersaanbieders de meest geschikte oplossing te vinden. 

Bovendien zijn ook de professionelen (dienstverleners, vervoersaanbieders zelf…) niet op 
de hoogte van het volledige aanbod. Vervoersaanbieders kennen elkaar niet en kunnen de 
gebruikers dus ook niet naar een andere dienst doorverwijzen als ze zelf de vervoersvraag 
niet kunnen beantwoorden. Coördinatie en samenwerking tussen de verschillende diensten 
is beperkt.  

Hierbij dient wel opgemerkt te worden dat als er bijvoorbeeld informatiecampagnes 
georganiseerd zouden worden om het aanbod meer bekend te maken, de vervoersvragen 
vaak nog onbeantwoord zullen blijven, omdat het vervoersaanbod door een gebrek aan 
middelen en personeel ontoereikend is.   

Ten slotte verwijzen we hier terug naar de complexiteit van het Brussels institutioneel 
kader (zie 11.1.2.1 Brusselse bestuurlijke complexiteit). Deze complexiteit heeft natuurlijk 
ook zijn weerslag op de organisatie van het toegankelijk en het aangepast vervoer. Er 

174 CMDC-CDCS (2012), Sociaal vervoer in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, Brussel: Centrum voor 
Maatschappelijke Documentatie en Coördinatie vzw. 
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bestaan binnen de sector van het toegankelijk en aangepast vervoer diverse diensten naast 
elkaar, gesubsidieerd door verschillende overheden en resulterend onder verschillende 
regelgeving. 

 

11.1.2.4 Organisatorische moeilijkheden voor aanbieders van aangepast vervoer 

Uit het onderzoek voor Brussel kwamen enkele organisatorische moeilijkheden voor de 
aanbieders van aangepast vervoer naar boven. Deze moeilijkheden zijn echter niet beperkt 
tot de Brusselse vervoersaanbieder: naar analogie zijn deze ook op Vlaanderen van 
toepassing. 

Vervoersaanbieders worden geconfronteerd met hoge personeelskosten. De organisaties 
kunnen te weinig gebruik maken van gesubsidieerd personeel, zeker voor de 
administratieve taken.175 Vrijwilligers zijn een optie, maar het vinden van adequate 
vrijwilligers is niet eenvoudig. Brussel lijkt bovendien een beperktere vrijwilligerscultuur te 
hebben dan Vlaanderen. Dit leidt ertoe dat de organisaties hun dienstverlening niet kunnen 
uitbreiden. Soms komt zelfs het voorbestaan van de organisatie in het gedrang.  

Ook de opleiding van het personeel is voor vervoersaanbieders vaak moeilijk. Om de 
personeelskosten te beperken, wordt gebruik gemaakt van gesubsidieerd personeel. 
Dergelijke arbeidscontracten zijn meestal van korte duur, waardoor regelmatig nieuwe 
medewerkers opgeleid moeten worden. Bovendien vereist het statuut van deze personen 
toch een intensieve begeleiding. 

De kosten voor de aankoop en het onderhoud van de voertuigen zijn eveneens zwaar om 
te dragen. Een nieuw voertuig aankopen om het aanbod uit te breiden, is meestal 
onmogelijk. Soms kunnen uitgevallen voertuigen niet direct hersteld worden door een 
gebrek aan middelen waardoor de dienstverlening in het gedrang komt.  

Vervoersaanbieders worden daarnaast geconfronteerd met de kosten voor informatica: 
investeringen en optimalisatie zijn niet mogelijk. Het gebrek aan automatisering van de 
rittenplanning vormen samen met het specifieke karakter van het vervoer (dat vaak leidt 
tot laattijdige annulering, reservatie, tijdstip terugkeer niet exact gekend, vervoersvragen 
buiten kantooruren…) een belemmering voor een meer optimale planning. Zo beschikt 
geen enkele niet-commerciële vervoerder over software voor ritoptimalisatie: de 
rittenplanning wordt steeds handmatig uitgevoerd.176 Bovendien heeft slechts 71% een 
bepaalde vorm van databasebeheer (voor klantenbeheer, minimum statistieken voor 
jaarverslag…). Het gevolg is dat er vaak onnodige verplaatsingen uitgevoerd worden. 
Voertuigen en personeel worden niet optimaal ingezet en de diensten maken onnuttige 
kosten. 

Het vervoer moet voor de gebruiker betaalbaar blijven, maar de inkomsten dekken de 
kosten van de vervoerder niet. Subsidies zijn ontoereikend. Veel vervoersaanbieders zien 
zich genoodzaakt de kostprijs van het vervoer te verhogen, waardoor de dienstverlening 
voor sommige gebruikers onbetaalbaar wordt. 

 

11.1.2.5 Conclusie 

Vanuit persoonlijk, organisatorisch, maatschappelijk en overheidsperspectief is het net 
zoals voor Vlaanderen belangrijk een toegankelijk vervoersysteem uit te bouwen dat de 
complexiteit en de versnippering aangepakt en dat bovendien rekening houdt met de 

175 CMDC-CDCS (2012), Sociaal vervoer in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, Brussel: Centrum voor 
Maatschappelijke Documentatie en Coördinatie vzw. 
176 CMDC-CDCS (2012), Sociaal vervoer in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, Brussel: Centrum voor 
Maatschappelijke Documentatie en Coördinatie vzw. 
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bijzonderheden van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. Hierbij moet gebruik gemaakt 
worden van de opportuniteiten die het grootstedelijke en compacte karakter van het 
Brussels Gewest biedt, zoals het uitgebreid netwerk van openbaar vervoer en de nabije 
beschikbaarheid van alle nodige voorzieningen.  

 

11.2 Belanghebbendenanalyse 

Samengevat 

Het betrekken van belanghebbenden was, net zoals in het onderzoek met betrekking tot 
Vlaanderen, ook voor het Brussels Hoofdstedelijk Gewest een belangrijk aspect binnen de 
uitvoering van het businessplan. Door middel van een belanghebbendenanalyse werd inzicht 
verkregen in de stakeholders die specifiek in Brussel actief zijn. De belangrijkste spelers 
werden uitgenodigd voor de klankbordgroepen en met meerdere van hen werd ook 
individueel overleg opgestart. Het gaat om Brusselse gebruikers en gebruikersorganisaties, 
Brusselse (koepels van) voorzieningen, Brusselse beleidsactoren en Brusselse niet-
commerciële en commerciële vervoerders. 

 

11.2.1 Inleiding 

Het betrekken van belanghebbenden was, net zoals in het onderzoek met betrekking tot 
Vlaanderen (zie 1.3 Belanghebbendenanalyse), ook voor het Brussels Hoofdstedelijk Gewest 
een belangrijk aspect binnen de uitvoering van het businessplan. Door middel van een 
belanghebbendenanalyse werd inzicht verkregen in de stakeholders die specifiek in Brussel 
actief zijn. Hierna volgt een overzicht van de geselecteerde belanghebbenden, die telkens voor 
de klankbordgroepen werden uitgenodigd. Met meerdere van hen werd ook individueel 
overleg opgestart.  

 

11.2.2 Gebruikers en gebruikersorganisaties 

De gebruikers van toegankelijk en aangepast vervoer zijn de eerste belangrijke groep van 
belanghebbenden. Zij zijn de doelgroep van de implementatie van een gebiedsdekkend 
toegankelijk vervoersysteem. Daarom werden ook voor het Brussels Hoofdstedelijk Gewest de 
individuele gebruikers rechtstreeks betrokken door middel van de bevraging naar noden en 
wensen (zie13.1.1 Stated preference). Daarnaast werden enkele doelgroeporganisaties 
geconsulteerd die in Brussel werkzaam zijn. 

 Personen met een beperking: 

- Katholieke Vereniging Gehandicapten (KVG) – Afdeling Vlaams-Brabant en Brussel 

 Personen met een (chronische) ziekte: 

- Stichting tegen Kanker 

 Ouderen: 

- OKRA Regio Brussel 

- Seniorencentrum 

11.2.3 Voorzieningen  

Naast doelgroeporganisaties zijn ook voorzieningen belangrijke stakeholders bij de uitwerking 
voor een toegankelijk vervoersysteem. Bovendien staan ook zij dicht bij de gebruiker. 
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Volgende organisaties werden betrokken: 

 Kenniscentrum Woonzorg Brussel 

 Brussels Regionaal Overleg Gehandicaptenzorg (BROG) 

 Brusselse Ondersteuning Dienstencentra (BOD) 

 Brussels Overleg Thuiszog (BOT) 

 Brusselse Lokale Dienstencentra:  

- ADO Icarus 

- Aksent Evere 

- Aksent Schaarbeek 

- Chambéry 

- Cosmos 

- De Harmonie 

- De Kaai 

- De Vaartkapoen 

- De Zeyp 

- Ellips 

- Forum 

- Het Anker 

- Lotus 

- Parkresidentie 

- Randstad 

- Vives 

- Zoniënzorg-Noord 

- Zoniënzorg-Zuid 

 

11.2.4 Beleid 

Enkele van de belangrijkste stakeholders situeren zich op het niveau van het beleid. Ook in 
Brussel is hun betrokkenheid en participatie noodzakelijk voor de realisatie van het 
businessplan en de implementatie van een gebiedsdekkend, complementair en geïntegreerd 
toegankelijk vervoersysteem.  

In eerste instantie gaat het ook hier om het bevoegde kabinet van de Vlaams minister van 
Mobiliteit en Openbare Werken, en het Departement Mobiliteit en Openbare Werken – 
Afdeling Beleid Mobiliteit en Verkeersveiligheid van de Vlaamse overheid, de opdrachtgever 
van het businessplan. 

Het huidig kabinet van Brussels minister Brigitte Grouwels huisvest dan de beleidsdomeinen 
die specifiek van belang zijn voor het toegankelijk en aangepast vervoer in Brussel. Het gaat 
om: 

 Brussels Hoofdstedelijk Gewest - Beleidsdomein Mobiliteit – onder andere 
verantwoordelijk voor de MIVB en de Brusselse taxi’s 

 Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie – Beleidsdomein Bijstand aan personen 

 Vlaamse Gemeenschapscommissie – Beleidsdomein Welzijn  
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Daarnaast werd ook de Cel Stedelijk Beleid – Algemene directie Welzijn, Gezondheid en Gezin 
van de administratie van de Vlaamse Gemeenschapscommissie betrokken, onder andere 
omdat deze afdeling instaat voor de subsidiëring van de DAV Sociaal Vervoer Brussel.  

 

11.2.5 Vervoersaanbieders 

Ook de belangrijkste Brusselse vervoersaanbieders werden betrokken.  

 

11.2.5.1 Openbaar vervoer  

In het Brussels Hoofdstedelijk Gewest wordt het bus-, tram- en metrovervoer 
georganiseerd door de Maatschappij voor het Intercommunaal Vervoer te Brussel (MIVB). 
De rol van de vervoersmaatschappij is bij de uitbouw van een toegankelijk vervoersysteem 
natuurlijk onmiskenbaar.  

Bovendien organiseert de MIVB de dienst Minibussen, een vorm van aangepast vervoer. De 
dienst Minibussen bestaat, in tegenstelling tot de belbus van De Lijn, uit een 
dienstverlening van deur tot deur voor personen met een ernstige mobiliteitsbeperking.  

 

11.2.5.2 Aangepast vervoer  

11.2.5.2.1 Niet-commercieel vervoer  

Voor het Brussels Hoofdstedelijk Gewest werden enkele niet-commerciële 
vervoersaanbieders als belanghebbenden betrokken omwille van hun dienstverlening in 
het gewest. Het gaat om Sociaal Vervoer Brussel vzw (een door de Vlaamse overheid 
erkende Dienst Aangepast Vervoer) en Welvaartvervoer, een vervoerdienst georganiseerd 
door de Welvaartkapoen, een vzw binnen het lokaal dienstencentrum de Vaartkapoen en 
gericht op welzijns- en sociale economieprojecten. Ook de Minder Mobielen Centrale van 
Jette, uitgebaat door het OCMW van Jette, werd gecontacteerd. 

11.2.5.2.2 Commercieel vervoer  

Naast de non-profit aanbieders van aangepast vervoer zijn er natuurlijk ook commerciële 
ondernemingen die aangepast vervoer aanbieden, door middel van taxi’s of het verhuur 
van voertuigen met bestuurder. Deze ondernemingen werden in het proces betrokken via 
de koepelorganisatie GTL (Nationale Groepering van ondernemingen met Taxi en 
Locatievoertuigen met chauffeur) die ook actief is in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.  

 

11.3 Wetgeving, beleid en diverse initiatieven van Brusselse overheden 

Samengevat 

Inleiding 

Toegankelijk en aangepast vervoer is nauw verbonden met twee beleidsdomeinen: Mobiliteit 
en Welzijn. Het Brussels institutioneel kluwen werd eerder al beschreven. Beide factoren 
hebben tot gevolg dat er in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest maar liefst 6 bestuurlijke 
instanties een rol spelen inzake toegankelijk en aangepast vervoer: 
 De federale overheid, bevoegd voor onder andere de NMBS en bepaalde aan vervoer 

gerelateerde tegemoetkomingen  
 De Vlaamse Gemeenschap, bevoegd voor de Nederlandstalige instellingen en 

voorzieningen  
 De Vlaamse Gemeenschapscommissie (VGC) organiseert en coördineert de 
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Nederlandstalige instellingen en voorzieningen 
 De Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie (GGC) staat in voor de tweetalige 

instellingen en voorzieningen (waaronder alle openbare organisaties) en voor bijstand aan 
personen 

 De Franstalige Gemeenschapscommissie (COCOF) is verantwoordelijk voor de Franstalige 
instellingen en voorzieningen 

 Mobiliteit is een bevoegdheid van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest 
 
Het bestaande wettelijk en regelgevend kader voor het toegankelijk en het aangepast vervoer 
in de regio van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest is redelijk beperkt. Desondanks is elk van 
de hierboven vermeldde instanties toch op de één of andere wijze bezig met aangepast 
vervoer. 

Internationale,  Europese en federale regelgeving 

De internationale en Europese regelgeving die al met betrekking tot Vlaanderen besproken 
werd, is ook van toepassing op het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. Daarnaast heeft de 
federale overheid een aantal bevoegdheden die gelieerd zijn aan de mobiliteit van personen 
met een beperking en die ook in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest van toepassing zijn, zoals 
de NMBS, de dienstencheques (waarmee ook aangepast vervoer betaald kan worden) en 
andere aan vervoer gerelateerde tegemoetkomingen. 

Vlaanderen 

Vlaamse Gemeenschap 

De Vlaamse Gemeenschap is in Brussel bevoegd over de Nederlandstalige instellingen. De 
door de Vlaamse overheid erkende DAV Sociaal Vervoer Brussel zal dus in aanmerking kunnen 
komen voor de toepassing van het decreet tot compensatie van het aangepast vervoer. Tot op 
heden wordt de dienst net als de andere DAV’s gesubsidieerd op basis van de niet wettelijk 
verankerde subsidieregeling.  

Vlaamse Gemeenschapscommissie (VGC) 
De VGC staat in voor coördinatie, overleg en informatieverstrekking rond de Nederlandstalige 
organisaties en verleent subsidies aan tal van organisaties en initiatieven. In haar 
regeerakkoord staat toegankelijkheid centraal. Mobiliteit is bijvoorbeeld een essentieel 
element voor de uitbouw van 33 woonzorgzones voor ouderen en personen met een 
beperking, om hen in staat te stellen zo lang mogelijk in de vertrouwde omgeving te kunnen 
blijven wonen. De beleidsovereenkomst Stedenfonds 2 (2008-2013), een programma van de 
Vlaamse Overheid om de Vlaamse Steden financieel te ondersteunen bij het voeren van een 
duurzaam stedenbeleid, bevat enkele doelstellingen met betrekking tot het aangepast 
vervoer. De VGC subsidieert de DAV Sociaal Vervoer Brussel op basis van dit stedenfonds. 

Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie 

De Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie (GGC) is bevoegd voor gezondheidszorg 
voor en bijstand aan personen en voor de tweetalige instellingen, diensten en centra. Door 
haar bevoegdheden speelt ook de GGC een rol in het beleid rond toegankelijk en aangepast 
vervoer.  In haar prioriteitenplan voor de periode 2009-2014 wijst de GGC op het belang van 
een geïntegreerd aanbod van opvang- en begeleidingsdiensten voor ouderen en een beleid 
gericht op huisvesting en mobiliteit. Daarnaast zal meer ingezet worden op thuiszorg, wat 
impliceert dat er ook rekening gehouden zal moeten worden met de mobiliteitsnoden. 
Toegankelijkheid voor en integratie van personen met een handicap is daarnaast een 
algemene bekommernis en wordt geïntegreerd in elk gevoerd beleid.  

Brussels Hoofdstedelijk Gewest 

Mobiliteit is gewestmaterie en valt bijgevolg onder de bevoegdheid van het Brussels 
Hoofdstedelijk Gewest. Het Brussels mobiliteitsbeleid wil aangepaste vervoersmogelijkheden 
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en specifieke voorzieningen ontwikkelen opdat iedereen mobiel kan zijn in Brussel.  

Het mobiliteitsplan van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, het Iris 2-plan, wijst op het belang 
van vraagafhankelijk aangepast vervoer en de nood aan een betere coördinatie ervan. Het 
plan schrijft ook de uitwerking van een Voetgangersplan voor. Dit Voetgangersplan merkt op 
dat elke investering voor voetgangers een investering is in gelijke kansen voor iedereen en een 
betere mobiliteit. Een toegankelijke omgeving voor de voetganger maakt ook het gebruik van 
het openbaar vervoer (door een toegankelijke openbare ruimte, toegankelijke haltes…) 
eenvoudiger.  

Voor het Beleidsplan Openbare Werken en Vervoer 2010-2014 zijn personen met een 
beperkte mobiliteit richtinggevend bij de aanpak van mobiliteitsbehoeften en –problemen. Als 
overheid verantwoordelijk voor de MIVB werkt het Brussels Hoofdstedelijk Gewest ook aan de 
toegankelijkheid van het Brusselse bus-, tram- en metronetwerk. Daarnaast kent het Brussels 
Hoofdstedelijk Gewest, in tegenstelling tot Vlaanderen, een zekere gestructureerde aanpak 
rond aangepaste taxi’s. Het Gewest voorziet bijvoorbeeld in een toelage aan 
taximaatschappijen voor de investeringskost om een voertuig toegankelijk te maken voor 
rolstoelgebruikers. Daarnaast wil het Gewest verder inzetten op het systeem van taxicheques. 
Het Beleidsplan-Taxi’s verwijst voor de toekomst bovendien naar het verder inschakelen van 
taxi’s in de organisatie van het aangepast vervoer. 

Om haar beleid vorm te geven doet het Gewest beroep op onder ander de Gewestelijke 
Mobiliteitscommissie. De ‘sectie personen met een beperkte mobiliteit’ van deze commissie 
bestaat uit de vertegenwoordigers van verschillende doelgroeporganisaties en 
vertegenwoordigers van de openbare overheden. De commissie adviseert en formuleert 
aanbevelingen met betrekking tot mobiliteit in het algemeen, de inrichting van de openbare 
ruimte en het openbaar vervoer.  

We verwijzen ook kort naar de Brusselse Gewestelijke Stedenbouwkundige Verordening die 
van toepassing is op de stations en perrons van het openbaar vervoer.  

Conclusie 

Bovenstaande uiteenzetting maakt duidelijk dat er verschillende relevante overheidsinstanties 
actief zijn op of gerelateerd zijn aan de organisatie van het toegankelijk en aangepast vervoer 
in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. Idealiter worden al deze actoren betrokken om tot de 
realisatie van een geïntegreerd, complementair en gebiedsdekkend toegankelijk 
vervoersysteem te kunnen komen. Dat dit geen eenvoudige opgave is, laat geen twijfel.   

 

11.3.1 Inleiding 

Toegankelijk en aangepast vervoer is nauw verbonden met twee beleidsdomeinen: Mobiliteit 
en Welzijn. Het Brussels institutioneel kluwen werd eerder al beschreven. Beide factoren 
hebben tot gevolg dat er in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest maar liefst 6 bestuurlijke 
instanties een rol spelen: 

 Eerst verwijzen we naar de federale overheid, aangezien zij onder andere bevoegd is voor 
de NMBS die natuurlijk ook in het Brussels Gewest rijdt en omdat zij voorziet in bepaalde 
aan vervoer gerelateerde tegemoetkomingen en dienstencheques (waarmee ook 
aangepast vervoer betaald kan worden) 

 De Vlaamse Gemeenschap is bevoegd voor de Nederlandstalige instellingen en 
voorzieningen  

 De Vlaamse Gemeenschapscommissie (VGC) organiseert en coördineert de 
Nederlandstalige instellingen en voorzieningen 
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 De Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie (GGC) staat in voor de tweetalige 
instellingen en voorzieningen (waaronder alle openbare organisaties) en voor bijstand aan 
personen 

 Mobiliteit is een bevoegdheid van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest 

 De Franstalige Gemeenschapscommissie (COCOF) is verantwoordelijk voor de Franstalige 
instellingen en voorzieningen 

Het bestaande wettelijk en regelgevend kader voor het toegankelijk en het aangepast vervoer 
in de regio van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest is redelijk beperkt. Desondanks is elk van 
de hierboven vermeldde instanties toch op de één of andere wijze bezig met aangepast 
vervoer. Omdat deze studie zich richt op aangepast vervoer voor de Nederlandstalige 
Brusselaar zal niet verder ingegaan worden op de initiatieven van de Franstalige 
Gemeenschapscommissie. De andere overheidsinitiatieven worden hieronder kort besproken. 

 

11.3.2 Internationale, Europese en federale regelgeving 

De internationale en Europese regelgeving die reeds met betrekking tot Vlaanderen besproken 
werd, is natuurlijk ook van toepassing op het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. De Brusselse 
overheden dienen de bepalingen van het internationaal en het Europees recht bijgevolg na te 
leven. Voor een bespreking van deze regelgeving, zie 1.4 Wetgeving en beleid. 

België is als lidstaat van het VN-Verdrag voor Gelijke Rechten van Personen met een Handicap 
verantwoordelijk voor de naleving van de bepalingen van het Verdrag. Op federaal niveau is 
vooral de antidiscriminatiewet (zie 1.4.3 België) belangrijk.  

Daarnaast heeft de federale overheid een aantal bevoegdheden die gelieerd zijn aan de 
mobiliteit van personen met een beperking en die dus ook in het Brussels Hoofdstedelijk 
Gewest van toepassing zijn.  

De NMBS valt onder de bevoegdheid van de federale overheid. Door middel van  
beheersovereenkomsten worden streefdoelen rond toegankelijkheid vastgelegd. Personen 
met een mobiliteitsbeperking hebben bij het nemen van de trein ook recht op 
tegemoetkomingen en kortingen. De toegankelijkheid van de NMBS kwam reeds uitgebreid 
aan bod onder 3.2.2.2 NMBS. 

Daarnaast verleent de Directie-Generaal voor Personen met een Handicap een nationale 
verminderingskaart op het openbaar vervoer voor blinden en slechtzienden, 
belastingsvoordelen voor de aankoop van of aanpassingen aan het eigen voertuig en de 
parkeerkaart voor personen met een handicap.  

De federale overheid breidde ook het dienstenchequesysteem uit naar het vervoer van 
personen met een beperkte mobiliteit. Het dienstenchequesysteem werd uitgebreid 
besproken onder (1.2.3.1.2 Dienstencheques). 

11.3.3 Vlaanderen 

11.3.3.1 Vlaamse Gemeenschap 

De Vlaamse Gemeenschap is ook in Brussel bevoegd voor persoonsgebonden 
aangelegenheden, zoals het gezondheidsbeleid en de bijstand aan personen. De 
bevoegdheidsverdeling is zoals gezegd niet territoriaal of persoonsgebonden, maar steunt 
op een institutioneel criterium. Organisaties vallen dus onder de bevoegdheid van de 
Vlaamse Gemeenschap als ze voor hun inrichting, organisatie en werking gekozen hebben 
voor het Nederlands. Voor deze organisaties is de Vlaamse regelgeving van toepassing voor 
zover deze een gemeenschapsbevoegdheid betreft. De Vlaamse regelgevings- en 
beleidsinitiatieven kwamen eerder aan bod, onder 1.2.3.2 Vlaanderen. 

Zo is bijvoorbeeld het decreet tot compensatie van de openbaredienstverplichting tot het 
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vervoer van personen met een handicap of een ernstig beperkte mobiliteit van toepassing 
op de Brusselse instellingen die onder de bevoegdheid van de Vlaamse Gemeenschap 
vallen omdat het als gemeenschapsmaterie gekwalificeerd werd (zie hiervoor 1.4.4.3.2 
Decreet tot compensatie van de openbaredienstverplichting tot het vervoer van personen 
met een handicap of een ernstig beperkte mobiliteit).177 De door de Vlaamse overheid 
erkende DAV Sociaal Vervoer Brussel (zie hieronder Sociaal Vervoer Brussel) zal dus in 
aanmerking kunnen komen voor de toepassing van het decreet tot compensatie van het 
aangepast vervoer. Tot op heden wordt de dienst net als de andere DAV’s gesubsidieerd op 
basis van de niet wettelijk verankerde regeling opgenomen in  de Subsidiegids 2006 – 
Aangepast Vervoer van Personen met een beperkte Mobiliteit. Voor 2011 verliep de 
subsidiëring via Gelijke Kansen in Vlaanderen, nadien werd deze overgeheveld naar het 
beleidsdomein Mobiliteit.  

Het Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap (een intern verzelfstandigd 
agentschap binnen het beleidsdomein Welzijn, Volksgezondheid en Gezin van de Vlaamse 
Gemeenschap) verleent op diverse wijzen bijstand aan Nederlandstalige Brusselaars met 
een handicap en erkent en subsidieert Nederlandstalige voorzieningen voor personen met 
een handicap.178 

 

11.3.3.2 Vlaamse Gemeenschapscommissie 

11.3.3.2.1 Bevoegdheden 

De Vlaamse Gemeenschapscommissie (VGC) oefent in de regio Brussel 
gemeenschapsbevoegdheden uit onder toezicht van en in aanvullende rol op de Vlaamse 
Gemeenschap. De VGC is een inrichtende macht, wat bijvoorbeeld inhoudt dat ze 
verordeningen kan aannemen tot de oprichting en financiering van instellingen. De VGC 
heeft geen wetgevende bevoegdheid en kan evenmin maatregelen nemen die rechtstreeks 
van toepassing zijn op personen.  

De VGC is dus enkel bevoegd voor de instellingen die omwille van hun organisatie onder de 
Vlaamse Gemeenschap vallen, de zogenaamde Nederlandstalige organisaties. De VGC staat 
in voor coördinatie, overleg en informatieverstrekking en verleent subsidies aan tal van 
organisaties en initiatieven. Zo voorziet de VGC bijvoorbeeld in bijkomende subsidiëring 
van de DAV Sociaal Vervoer Brussel.179 De VGC subsidieert ook de erkende lokale 
dienstencentra in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.180 Een regionaal dienstencentrum 
krijgt een kleine aanvullende subsidie. Elke Nederlandstalige organisatie actief in Brussel 
binnen een domein van gemeenschapsmaterie kan via de VGC subsidies aanvragen. De 
VGC is voor de Nederlandstalige thuiszorg, residentiële zorg en lokale dienstencentra wel 
erg afhankelijk van structurele financiering door de Vlaamse overheid.181 

177 Decreet van 12 december 2012 tot compensatie van de openbaredienstverplichting tot het vervoer van 
personen met een handicap of een ernstig beperkte mobiliteit, B.S. 17 januari 2013. 
178 http://www.vaph.be   
179 Collegebesluit van 18 oktober 2007 houdende de goedkeuring van de ‘Beleidsovereenkomst tussen de Vlaamse 
Gemeenschap en de Vlaamse Gemeenschapscommissie voor de periode 2008-2013’ in uitvoering van het decreet 
tot vaststelling van de regels inzake de werking en de verdeling van het Stedenfonds, geraadpleegd op 
http://www.vgc.be/bestuur/cms_college/2007/2007-10/cb-07327-wg-sb-stf-jw-STEF%20beleidsovereenkomst.pdf  
180 De thuiszorg onder de loep in Brussel, Kenniscentrum Woonzorg Brussel, september 2010. 
181 Met beperkte middelen het verschil maken - Vlaamse Gemeenschapscommissie , Rapport van de 
Visitatiecommissie Stedenfonds 2011. Geraadpleegd op http://www.vgc.be/NR/rdonlyres/645AC5E3-AFE3-4A09-
99C3-E339EFC213CB/0/2012_vgc_visitatierapport_stedenfonds.pdf  
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11.3.3.2.2 Beleid 

Regeerakkoord van de Vlaamse Gemeenschapscommissie 2009-2014 

In haar regeerakkoord van 2009-2014 zet de VGC de grote lijnen uit voor haar beleid in de 
huidige legislatuur.182 Voor het beleidsdomein Welzijn staat toegankelijkheid in al haar 
facetten centraal. Welzijnsvoorzieningen moeten toegankelijk zijn voor iedereen, wat ook 
inhoudt dat mensen de voorzieningen kennen, kunnen contacteren, er indien nodig met de 
hulp van toegankelijk en aangepast vervoer naartoe kunnen en snel en efficiënt de nodige 
informatie kunnen krijgen. Een belangrijk initiatief voor senioren en personen met een 
handicap is de uitbouw van 33 woonzorgzones (in samenwerking met de Vlaamse 
Gemeenschap). Deze zones moeten de doelgroep in staat stellen om zo lang mogelijk in de 
vertrouwde omgeving te kunnen blijven. De lokale dienstencentra functioneren als 
zorgknooppunt en zijn de spil waarrond de woonzorgzone draait. Daarom wil de VGC tegen 
het einde van de huidige legislatuur het aantal lokale dienstencentra op 20 brengen, zoals 
de Vlaamse programmatie voorschrijft. Mobiliteit is een belangrijk element bij de realisatie 
van de woonzorgzones en lokale dienstencentra moeten op basis van het 
Woonzorgdecreet183  initiatieven nemen die de mobiliteit van hun gebruikers tot stand 
brengen of verhogen. De VGC wil dan ook het reeds bestaande aanbod aan toegankelijk en 
aangepast vraagafhankelijk vervoer verder uitbouwen. Daarnaast maakt het verbeteren 
van de mobiliteit integraal deel uit van de doelstelling van de VGC om personen met een 
handicap zo autonoom en zelfstandig mogelijk te laten functioneren.  

Beleidsnota Welzijn, Gezondheid en Gezin 2009-2014 

Brigitte Grouwels is in de huidige legislatuur als Collegelid bij de Vlaamse 
Gemeenschapscommissie verantwoordelijk voor Welzijn, Gezondheid en Gezin. In haar 
Beleidsnota 2009-2014 werkt ze de richtlijnen van het regeerakkoord voor dit 
beleidsdomein verder uit.184 Een rode draad doorheen deze beleidsnota is het duidelijk 
tekort aan Nederlandstalige welzijns-, gezondheids- en gezinsvoorzieningen in Brussel en 
de wil om hier iets aan te doen. Hoewel niet expliciet vermeld, kan ervan uitgegaan worden 
dat ook het aanbod aan vraagafhankelijk aangepast vervoer erg beperkt is. De nota wijst 
ook op de versnippering van bevoegdheden over verschillende bestuursniveaus waardoor 
een efficiënte werking moeilijk is. Er wordt niet concreet ingegaan op de uitbouw van het 
aanbod aan aangepast vervoer, maar onrechtstreeks komt dit wel aanbod doordat de 
uitbouw van woonzorgzones en lokale dienstencentra besproken wordt. Toegankelijke en 
aangepaste mobiliteit is onontbeerlijk om deze doelstellingen te kunnen realiseren.   

Stedenfonds 

Het Stedenfonds is een programma van de Vlaamse Overheid om de Vlaamse Steden 
financieel te ondersteunen bij het voeren van een duurzaam stedenbeleid, en omvat drie 
doelstellingen: 

 De leefbaarheid van de steden verhogen, zowel op stads- als wijkniveau 

 De dualisering tegengaan 

 De kwaliteit verhogen van het democratisch besturen185  

Dit stedenbeleid wordt in overeenkomst met de steden zelf uitgestippeld, omdat de lokale 

182 Ideeën tot leven brengen, Het regeerakkoord van de Vlaamse Gemeenschapscommissie 2009-2014, Vlaamse 
Gemeenschapscommissie, 13 juli 2009. Geraadpleegd op http://www.vgc.be/bestuur/docs/Regeerakkoord.pdf    
183 Art.17 van Woonzorgdecreet van 13 maart 2009, B.S. 14 mei 2009. 
184 Beleidsnota Welzijn, Gezondheid en Gezin, 2009-2014, Collegelid bevoegd voor Welzijn, Gezondheid en Gezin 
Brigitte Grouwels. Geraadpleegd op http://www.vgc.be/NR/rdonlyres/05A78B1D-2EBB-452B-88CA-
DFD57D5EA58F/0/beleidsnota_20092014_welzijn.pdf   
185 http://www.vgc.be/Algemeen/Communicatie/Stedelijk+beleid/stedenfonds.htm  
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besturen het best kunnen aanduiden waar zich de noden en kansen van hun stad situeren. 
In het bijzondere geval van Brussel sluit de Vlaamse Gemeenschap een overeenkomst met 
de Vlaamse Gemeenschapscommissie, waarin strategische en operationele doelstellingen 
opgelijst worden. De VGC kan binnen deze doelstellingen grotendeels zelf bepalen hoe de 
middelen van het Stedenfonds verdeeld worden. De realisatie van deze doelstellingen 
gebeurt door de VGC zelf en/of met actoren uit het Brusselse werkveld. De eerste 
Stedenfonds-beleidsovereenkomst werd afgesloten voor een periode van 5 jaar (2003-
2007), de tweede voor 6 jaar, van 2008 tot 2013. Tussentijds wordt aan de hand van een 
voortgangsrapport weergegeven in welke mate de realisatie van de doelstellingen verloopt.  

In de beleidsovereenkomst voor Stedenfonds 2 is vooral de strategische doelstelling 3 van 
belang met betrekking tot het aangepast vervoer.186 Deze doelstelling bepaalt dat de VGC 
dienstverlening en projecten ontwikkelt met het oog op het verhogen van de leefkwaliteit 
in de domeinen onderwijs en opleiding, welzijn en gezondheid, jeugd, cultuur en sport. 
Binnen deze strategische doelstelling hebben de hieronder besproken operationele 
doelstellingen betrekking op toegankelijke mobiliteit.  

Operationele doelstelling 3.7: De VGC ondersteunt in de periode 2008-2013 inhoudelijke, 
conceptuele en praktische diensten in het kader van woonzorgzones en ondersteunt de 
opstart van Nederlandstalige gezondheidsinitiatieven. In het kader van deze doelstelling 
werd het Kenniscentrum Woonzorg ingericht dat nieuwe strategieën uitwerkt om ouderen 
en zorgbehoevenden de mogelijkheid te geven zo lang mogelijk thuis te blijven wonen, 
onder andere via de uitbouw van woonzorgzones en zorgvernieuwingsinitiatieven. Lokale 
dienstencentra spelen hierin een belangrijk rol, en toegankelijke mobiliteit is er 
onlosmakelijk mee verbonden. 

De operationele doelstelling 3.8 is specifiek op die lokale dienstencentra gericht en stelt dat 
de VGC de herstructurering van lokale dienstencentra ondersteunt om de dienstverlening 
te verbreden, te versterken en te verdiepen. Zoals reeds gezegd zijn lokale dienstencentra 
ertoe verplicht initiatieven te nemen of te ondersteunen die de mobiliteit van hun 
doelgroep vergroten. Bijgevolg is toegankelijke mobiliteit ook binnen deze doelstelling 
belangrijk. 

Ten slotte stipuleert operationele doelstelling 3.9 dat de VGC het sociaal vervoer verder 
uitbouwt. Hiertoe moet de bestaande werking van de dienst aangepast vervoer Sociaal 
Brussel gecontinueerd worden. De vzw Sociaal Vervoer Brussel ontvangt hiervoor jaarlijks 
subsidies in het kader van het Stedenfonds.187 Voor 2012 bijvoorbeeld bedroeg dit 
€193.000. Daarnaast is er een structurele samenwerking opgezet tussen Sociaal Vervoer 
Brussel en de lokale dienstencentra, waarbij de dispatching van de inzet van de 
vervoersmiddelen van de lokale dienstencentra door Sociaal Vervoer Brussel verzorgd 
wordt. Ook wordt gewezen op het belang van een uitgebouwde vrijwilligerswerking.     

De Brusselse Welzijns- en gezondheidsraad (BWR) 

Sinds 1975 zet de Brusselse Welzijns- en gezondheidsraad (BWR) zich in voor een betere 
bekendmaking van de Nederlandstalige welzijns- en gezondheidszorg in Brussel.188 De BWR 
wordt gesubsidieerd en ondersteund door de VGC en is een belangrijke partner voor het 
welzijns- en gezondheidsbeleid. De BWR organiseert overleg en samenwerking binnen en 
tussen de sectoren, richt vormingsactiviteiten in, geeft beleidsadvies, en fungeert als een 

186 Bijlage bij het Collegebesluit nr. 07/237 van 18 oktober 2007 houdende de goedkeuring van de 
‘Beleidsovereenkomst tussen de Vlaamse Gemeenschap en de Vlaamse Gemeenschapscommissie voor de periode 
2008-2013’ in uitvoering van het decreet tot vaststelling van de regels inzake de werking en de verdeling van het 
Stedenfonds. Geraadpleegd op http://www.vgc.be/bestuur/cms_college/2007/2007-10/cb-07327-bij-wg-sb-stf-jw-
STEF%20beleidsovereenkomst.pdf   
187 Collegebesluit nr.20112012-0313 van 1 februari 2012 houdende de subsidiëring van sociaal vervoer. 
Geraadpleegd op http://www.vgc.be/bestuur/cms_college/2012/2012-01/cb-1112-0313.pdf       
188 http://www.bwr.be  
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belangrijke schakel tussen werkveld en beleid. De BWR spitst zich ook toe op de sector van 
personen met een handicap, onder andere via ondersteuning van het Brussels Regionaal 
Overleg Gehandicaptenzorg (BROG), en Ouderenzorg, met inbegrip van de ondersteuning 
van lokale dienstencentra via de Brusselse Ondersteuning Dienstencentra (BOD). 

Beleid gericht op ouderen 

De Vlaamse Gemeenschapscommissie werkt aan een integraal ouderenbeleid.189 De 
Vlaamse Ouderenraad, die opkomt voor de belangen van de zestigplussers in Vlaanderen 
en Nederlandstalig Brussel, ondersteunt haar hierbij.  

Op dit moment zijn er in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest drie rusthuizen en één 
serviceflatgebouw erkend door de Vlaamse Gemeenschap. Er zijn geen Nederlandstalige , 
door de Vlaamse Gemeenschap erkende dagverzorgingscentra of centra voor kortverblijf. 
Het Nederlandstalig aanbod aan voorzieningen en dienstverlening voor ouderen in Brussel 
volstaat niet. Daarom werken de Vlaamse Gemeenschap en de VGC aan een meerjarenplan 
om het Vlaamse zorgaanbod voor Brusselse senioren te verhogen. Hiervoor worden 33 
woonzorgzones uitgebouwd, die al eerder besproken werden. Binnen deze woonzorgzones 
nemen de lokale dienstencentra als zorgkruispunt een belangrijke plaats in. De VGC staat in 
voor de personeelskosten van de centrumleiders en een groot deel van de werkingskosten 
van deze centra.  

De Brusselse Ondersteuning Dienstencentra (BOD), een cel binnen de Brusselse Welzijns- 
en gezondheidsraad (BWR), staat in voor de begeleiding en ondersteuning van de lokale 
dienstencentra.190 Dit ondersteuningsproject kadert binnen de doelstellingen van het 
Stedenfonds 2. De BOD wordt voor de uitbouw van een gebiedsdekkend aanbod van lokale 
dienstencentra ook betrokken bij het overleg rond de verdere uitbouw en dienstverlening, 
zoals een klusjesdienst en sociaal vervoer. Het BOD zal het bestaande overleg en de 
afstemming van het aanbod voor Brusselse ouderen opvolgen, mee organiseren en 
ondersteunen. Dit gebeurt onder andere via de ‘werkgroep sociaal vervoer’ gericht op het 
opmaken en implementeren van een clusteringconcept voor de organisatie van het 
vervoer.191 

Ook thuiszorgdiensten zijn bij de realisatie van woonzorgzones van belang.192 Van de vier 
Nederlandstalige thuiszorgdiensten is er één erkend als regionaal dienstencentrum voor 
het BHG. De VGC verleent het centrum een aanvullende subsidie. Familiehulp en 
Solidariteit voor het Gezin, twee Nederlandstalige gezinszorgdiensten ook actief in Brussel, 
zijn erkend door de Vlaamse Gemeenschap en ontvangen eveneens aanvullende subsidies 
van de VGC. 

De VGC subsidieert daarnaast ondermeer Seniorencentrum, een vzw die welzijnsgericht 
werk voor en met senioren in Brussel coördineert, ondersteunt en begeleidt, en Home-Info, 
een vzw gericht op informatie en advies over ouderenvoorzieningen.  

Beleid gericht op personen met een handicap 

De Vlaamse Gemeenschapscommissie subsidieert in de eerste plaats de opstartfase van 
nieuwe initiatieven voor personen met een handicap. Daarnaast kan de Vlaamse 
Gemeenschapscommissie projecten ondersteunen van tijdelijke of langere duur met een 
bijzondere meerwaarde voor de personen met een handicap in het Brusselse 
hoofdstedelijke Gewest.  

Het Brussels Regionaal Overleg Gehandicaptenzorg (BROG), ingebed in de Brusselse 

189 http://www.vgc.be/welzijn+en+gezondheid/zorgzamestad/senioren    
190 http://www.ldcbrussel.be  
191 BWR in Actie 2012, Brusselse Welzijns- en gezondheidsraad. Geraadpleegd op  
http://www.bwr.be/actieplan/Jaaractieplan2012.pdf    
192 http://www.vgc.be/welzijn+en+gezondheid/zorgzamestad/thuiszorg  
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Welzijns- en gezondheidsraad, is het representatief overleg- en samenwerkingsorgaan van 
de Nederlandstalige gehandicaptenzorg.  

Omwille van de Brusselse complexiteit is het voor Brusselaars met een handicap niet 
eenvoudig de gepaste hulpverlening te vinden. Het Brussels Aanmeldingspunt voor 
Personen met een handicap (BRAP) ondersteunt hen in de zoektocht naar hulp. BRAP zorgt 
er voor dat de zorgvraag op de juiste plaats terecht komt. De VGC subsidieert de volledige 
werking van BRAP. 

Sinds kort wordt de werking van het BRAP versterkt door het regioteam Brussel van de 
Dienst Ondersteuningsplan (DOP) van Vlaams-Brabant en Brussel.193 Waar BRAP focust op 
bekendmaking van en verwijzing naar de juiste diensten, gaat DOP nog een stap verder in 
vraagverheldering en het maximaal betrekken van het persoonlijk netwerk van de persoon 
met een handicap. De Dienst Ondersteuningsplan zoekt samen met deze persoon, zijn 
gezin of kennissen uit hoe hij een kwaliteitsvol leven kan leiden waarin een beroep gedaan 
kan worden op hulpverleners, voorzieningen en diensten die zorg op maat bieden.  

 

11.3.4 Gemeenschappelijke gemeenschapscommissie 

De Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie (GGC) is bevoegd voor gezondheidszorg 
voor en bijstand aan personen en voor de instellingen, diensten en centra die niet exclusief tot 
de Vlaamse of Franse Gemeenschap behoren.194 Concreet kan de GGC, in tegenstelling dus tot 
de VGC en de COCOF maatregelen nemen die van toepassing zijn op openbare instellingen 
(OCMW’s, openbare ziekenhuizen, rusthuizen, …) en private instellingen die niet voor één van 
beide gemeenschappen gekozen hebben. De GGC kan bovendien regelgeving uitvaardigen die 
rechtstreeks (zonder tussenkomst van een instelling) op personen betrekking heeft. De GGC 
vormt ook het overleg- en coördinatieorgaan tussen de Vlaamse en de Franse Gemeenschap 
en richt zich daarbij onder andere op samenhang in het beleid van de persoonsgebonden 
aangelegenheden.  

In de huidige legislatuur is Minister Brigitte Grouwels als lid van het Verenigd College van de 
Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie ook belast met Bijstand aan Personen. 

Door haar bevoegdheden speelt ook de GGC een rol in het beleid rond toegankelijk en 
aangepast vervoer.  In haar prioriteitenplan voor de periode 2009-2014 wijst de GGC in het 
kader van haar bevoegdheid voor bijstand aan personen op het belang van ouderenzorg.195 
Om ouderen volwaardig aan het Brusselse stadleven te kunnen laten deelnemen, is er nood 
aan een geïntegreerd aanbod van opvang- en begeleidingsdiensten en aan beleid gericht op 
onder andere huisvesting en mobiliteit. Daarnaast zal meer ingezet worden op thuiszorg, wat 
impliceert dat er ook rekening gehouden zal moeten worden met de mobiliteitsnoden. Voor 
bijstand aan personen met een handicap verwijst de GGC naar het VN-Verdrag inzake de 
rechten van personen met een handicap. De GGC wijst er op dat toegankelijkheid voor en 
integratie van personen met een handicap de algemene bekommernis voor ieder lid van het 
Verenigd College van de GGC is en dat het geïntegreerd wordt in elk gevoerd beleid.  

 

11.3.5 Brussels Hoofdstedelijk Gewest 

Mobiliteit is gewestmaterie en valt bijgevolg onder de bevoegdheid van het Brussels 
Hoofdstedelijk Gewest. Het Brussels mobiliteitsbeleid wil aangepaste vervoersmogelijkheden 
en specifieke voorzieningen ontwikkelen opdat iedereen mobiel kan zijn in Brussel.  

193 http://www.bwr.be/nieuws.php?mfm=detail&id=1049  
194 http://www.ccc-ggc.irisnet.be/nl/maak-kennis-met-de-ggc/bevoegdheden  
195 De prioriteiten van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie voor de jaren 2009 tot 2014, 
geraadpleegd op http://www.cdcs-cmdc.be/nl/Overhijden/de-gemeenschappelijke-gemeenschapscommissie-ten-
dienste-van-alle-brusselaars.html    
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Minister Brigitte Grouwels is de huidige minister van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering 
belast met vervoer.196 Zij vertegenwoordigt dus drie van de instanties met bevoegdheden 
gekoppeld aan toegankelijk en aangepast vervoer. 

Mobiel Brussel is de administratie van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest die instaat voor 
voorzieningen, infrastructuren en vervoer. Zij besteedt bijzondere aandacht aan personen met 
een mobiliteitsbeperking.197 Het Brussels Hoofdstedelijk Gewest wil zich maximaal inzetten en 
maatregelen treffen om de mobiliteit van deze personen te bevorderen.198  

 

11.3.5.1 Mobiliteitsplan Iris 2 en het Voetgangersplan 

Het mobiliteitsplan van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, het Iris 2 – plan schetst de 
Brusselse mobiliteit tegen 2015-2018.199 Het plan zoekt een evenwicht tussen 
mobiliteitsbehoeften en levenskwaliteit en voorziet in acties ter verbetering. Er wordt 
eveneens gewezen op een uit te voeren evaluatie en objectieve analyse van de bestaande 
diensten van vraagafhankelijk aangepast vervoer, op de idee om het regionale 
vraagafhankelijke vervoer voor personen met een mobiliteitsbeperking beter te 
coördineren en op de mogelijkheid van een gezamenlijke informatiecentrale.  

 Plan Iris 2 wijst ook op het belang van de voetgangers, met bijzondere aandacht voor 
personen met een mobiliteitsbeperking, en schrijft de ontwikkeling van een 
voetgangersplan voor. In december 2012 werd dit Voetgangersplan goedgekeurd door de 
Brusselse Gewestregering. Het Voetgangersplan stippelt het voetgangersbeleid op lange 
termijn uit en werkt concrete doelstellingen uit.200 Met dit strategisch Voetgangersplan wil 
het Brussels Hoofdstedelijk Gewest werk maken van een doorgedreven en omvattend 
beleid om de stad echt voetgangersvriendelijk te maken. Het plan merkt daarbij op dat 
iedereen in de eerste plaats als voetganger beschouwd kan worden, wat ook de aard of het 
middel voor zijn verplaatsing is, inclusief minder mobiele personen.  Elke investering in een 
toegankelijke voetgangersomgeving is een investering in gelijke kansen voor iedereen op 
een betere mobiliteit in een inclusieve stad waar het individu wint aan autonomie.  

Een toegankelijke omgeving voor de voetganger maakt ook het gebruik van het openbaar 
vervoer eenvoudiger voor personen met een mobiliteitsbeperking. Voor de reiziger maakt 
stappen naar en van het openbaar vervoer immers integraal deel uit van zijn traject. De 
reisweg van en naar de haltes en stations moet dus aantrekkelijk en toegankelijk zijn, opdat 
ook het openbaar vervoer beschouwd kan worden als en potentieel vervoersmiddel. Bij-
zondere aandacht moet daarbij besteed worden aan specifieke behoeften en 
gevoeligheden zoals aangepaste ondergrond, verlichting, afwezigheid van barrières, open 
en veilige ruimtes ... Bij elke (her)aanleg van openbaar vervoerinfrastructuur zullen 
maatregelen genomen worden om een betere toegankelijkheid en veiligheid rond de haltes 
te garanderen voor de voetgangers. Ook voor een toegankelijke mobiliteit is een inclusief 
voetgangersbeleid dus essentieel. 

 

11.3.5.2 Beleidsplan Openbare Werken 2010-2014 

Het Beleidsplan Openbare Werken en Vervoer 2010-2014 stippelt de lijnen uit die minister 
Brigitte Grouwels in haar legislatuur wil verwezenlijken en heeft daarbij ook aandacht voor 

196 http://brussel.irisnet.be/over-het-gewest/de-gewestregering    
197 http://www.mobielbrussel.irisnet.be/articles/pbm/  
198 http://www.mobielbrussel.irisnet.be/articles/pbm/aangepast-vervoer  
199 Iris 2, Mobiliteitsplan, Brussels Hoofdstedelijk Gewest, november 2011. Geraadpleegd op 
http://www.mobielbrussel.irisnet.be/articles/de-mobiliteit-van-morgen/in-enkele-woorden  
200 Voetgangersplan, geraadpleegd op http://www.mobielbrussel.irisnet.be/articles/de-mobiliteit-van-
morgen/voetgangers 
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personen met een mobiliteitsbeperking.201 Brussel heeft, als een grootstad opgebouwd uit 
verschillende kleinere centra en met een enorme diversiteit (ook wat betreft 
mobiliteitsbehoeften) een bijzondere identiteit. De mobiliteitsproblemen die daarmee 
gepaard gaan, vragen om de uitbouw van alternatieven voor de auto om een antwoord te 
bieden op elke verplaatsingsbehoefte en voor elke gebruiker (jong, oud, mobiel, minder 
mobiel…). Het STOP-principe (Stappen, Trappen, Openbaar vervoer, Personenwagen) en 
multimodale mobiliteit (het op elkaar inzetten van de verschillende vervoersmodi) worden 
als uitgangspunt genomen. De kwaliteitseisen voor voetgangers, fietsers en openbaar 
vervoer hebben voorrang op die voor de auto. Meer aandacht voor de voetganger moet 
leiden tot een openbare ruimte met een grote verblijfskwaliteit. Hierbij zijn personen met 
een beperkte mobiliteit richtinggevend. Immers, de openbare ruimte afstemmen op de 
noden van minder mobiele personen heeft ook voor alle andere gebruikers een betere 
kwaliteit als resultaat.    

Als overheid verantwoordelijk voor de MIVB werkt het Brussels Hoofdstedelijk Gewest ook 
aan de toegankelijkheid van het Brusselse bus-, tram- en metronetwerk.  

Daarnaast kent het Brussels Hoofdstedelijk Gewest in tegenstelling tot Vlaanderen een 
zekere gestructureerde aanpak rond aangepaste taxi’s. Het Gewest voorziet bijvoorbeeld in 
een toelage aan taximaatschappijen voor de investeringskost om een voertuig toegankelijk 
te maken voor rolstoelgebruikers. Aangepaste taxi’s kunnen bovendien eenvoudiger een 
vergunning krijgen om op Brussels grondgebied te rijden. Zo stimuleert het Gewest 
taximaatschappijen om te voorzien in meer aangepast vervoer.  

Het Beleidsplan Openbare Werken en Vervoer 2010-2014 wil het aantal 
rolstoeltoegankelijke taxi’s nog verder verhogen. Daarnaast stelt het Beleidsplan om het 
systeem van taxicheques verder te stimuleren voor personen met een mobiliteitsbeperking 
die het openbaar vervoer niet kunnen gebruiken.  

Het Beleidsplan-Taxi’s verwijst voor de toekomst bovendien naar het verder inschakelen 
van taxi’s in het aangepast vervoer.202 De bedoeling is om actief te onderzoeken hoe het 
niet-commercieel aanbod aan aangepast vervoer efficiënt gestroomlijnd kan worden met 
het rolstoeltoegankelijk taxiaanbod en het taxichequesysteem. De eerste stap in dit 
onderzoek is de inventarisatie van de Brusselse initiatieven rond aangepast vervoer. Dit 
resulteerde in de publicatie van het rapport ‘Sociaal vervoer in het Brussels Hoofdstedelijk 
Gewest – Studie van de sector’.203 Op basis van de resultaten uit dit rapport zal nu gezocht 
worden naar een mogelijke synergie (gedeelde voertuigen, dispatching ...). Er zal eveneens 
bekeken worden of niet-commercieel vervoer in de vorm van contractwerk aan 
taxidiensten uitbesteed kan worden.  

 

11.3.5.3 Gewestelijke Mobiliteitscommissie 

Om haar beleid vorm te geven doet het Gewest beroep op verenigingen van personen met 
een beperkte mobiliteit (PBM) en verschillende commissies, waaronder de Gewestelijke 
Mobiliteitscommissie. De commissie  bestaat uit de vertegenwoordigers van verschillende 
handicaps (motorisch, visueel, auditief ...) en vertegenwoordigers van de openbare 
overheden (Brussel Mobiliteit, Bestuur Ruimtelijke Ordening en Huisvesting, Leefmilieu 
Brussel, MIVB ...). 

201 Brussel: een pragmatische ambitie, Beleidsplan Openbare Werken en Vervoer 2010-2014, Minister van 
Openbare Werken en Vervoer, Haven van Brussel en Informatica Brigitte Grouwels. Geraadpleegd op 
http://www.brigittegrouwels.com/docs/file/beleidsbrieven/beleidsbrieven/Beleidsplan%20OWV-NL-finaal2-LR.pdf   
202 Brussel: een pragmatische ambitie, Beleidsplan Taxi naar de toekomst 2011-2014, Minister van Openbare 
Werken en Vervoer, Haven van Brussel en Informatica Brigitte Grouwels. Geraadpleegd op 
http://www.brigittegrouwels.com/docs/file/beleidsbrieven/beleidsbrieven/Taxi-NL-LRFinaal%202011.pdf  
203 CMDC-CDCS (2012), Sociaal vervoer in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, Brussel: Centrum voor 
Maatschappelijke Documentatie en Coördinatie vzw. 
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Deze commissie adviseert en formuleert aanbevelingen met betrekking tot mobiliteit in het 
algemeen, de inrichting van de openbare ruimte en het openbaar vervoer.204 Binnen de 
Gewestelijke Mobiliteitscommissie fungeren twee secties: ‘Fietsen’ en ‘Personen met een 
Beperkte Mobiliteit’. Deze laatste sectie bestaat uit vertegenwoordigers van personen met 
een handicap en vertegenwoordigers van de openbare overheden. De commissie heeft 
ondermeer adviezen geformuleerd voor de MIVB en voor aangepaste taxi’s. In een 
memorandum gericht aan de Brusselse Regering naar aanleiding van de opstelling van het 
Iris 2-plan formuleerde de Gewestelijke Mobiliteitscommissie ook een aantal 
aanbevelingen met betrekking tot personen met een mobiliteitsbeperking.205 Zo vraagt ze 
ondermeer om bij iedere herinrichting van een gewest- of gemeenteweg rekening te 
houden met verbeteringen ten voordele van de voetgangers en minder mobiele personen, 
wil ze dat de geïntegreerde strategie van het openbaar vervoer ten behoeve van minder 
mobiele personen verder uitgewerkt wordt en wijst ze op het belang van een integrale 
aanpak van toegankelijkheid (openbaar vervoer, taxi’s, parkeerplaatsen, voetgangers, 
openbare ruimte…). 

 

11.3.5.4 Gewestelijke Stedenbouwkundige Verordening 

We verwijzen ook kort naar de Brusselse Gewestelijke Stedenbouwkundige Verordening 
die van toepassing is op de stations en perrons van het openbaar vervoer.206 Deze 
regelgeving verplicht de MIVB onder andere om bij de aanleg van haltes met plaatselijke 
onderbreking van de parkeerstrook te voorzien in een verbreding van het trottoir, de 
ophoging van de stoeprand, het aanbrengen van een toegangshelling en tegels met 
ribbelstroken en de plaatsing van een wachthuisje voor de reizigers ter bescherming tegen 
het slechte weer. 

 

11.3.6 Conclusie 

Bovenstaande uiteenzetting maakt duidelijk dat er verschillende relevante overheidsinstanties 
actief zijn op of gerelateerd zijn aan de organisatie van het toegankelijk en aangepast vervoer 
in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. Idealiter worden al deze actoren betrokken om tot de 
realisatie van een geïntegreerd, complementair en gebiedsdekkend toegankelijk 
vervoersysteem te kunnen komen. Dat dit geen eenvoudige opgave is, laat geen twijfel.   
  

204 http://www.mobielbrussel.irisnet.be/articles/pbm/de-gewestelijke-mobiliteitscommissie  
205 Memorandum aan de Brusselse Hoofdstedelijke Regering, Gewestelijke Mobiliteitscommissie, 28 mei 2009. 
Geraadpleegd op http://www.mobielbrussel.irisnet.be/articles/de-mobiliteit-van-morgen/in-enkele-woorden   
206 Besluit van 21 november 2006 van de Regering van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest tot goedkeuring van de 
Titels I tot VIII van de Gewestelijke Stedenbouwkundige Verordening, van toepassing op het volledige grondgebied 
van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, B.S. 19 december 2006. 
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12. Opdracht uitbreiding businessplan 
Samengevat 

De kwalificatie van de thematiek als gemeenschapsmaterie door het decreet van 21 december 
2012 tot compensatie van het vervoer van personen met een handicap of een ernstig beperkte 
mobiliteit leidde tot de uitbreiding van het businessplan voor de uitbouw van een toegankelijk 
vervoersysteem, dat initieel beperkt was tot Vlaanderen, met het Brussels Hoofdstedelijk 
Gewest.  

Deze uitbreiding is belangrijk om: 

 De Nederlandstalige Brusselse gebruiker te betrekken in de te onderzoeken 
gebruikersgroep 

 De Brusselse belanghebbenden (vervoerders, gebruikers, beleid…) te informeren en te 
betrekken 

 Het Brussels landschap van toegankelijk en aangepast vervoer in kaart te brengen 

 Een studie van de huidige en de toekomstige Brusselse markt van aangepast vervoer 
mogelijk te maken 

De uitbreiding van het businessplan voor het Brussels Hoofdstedelijk Gewest bestaat uit twee 
grote delen, die beiden in verschillende stappen onderverdeeld worden. 

 Basisonderzoek: 

Stap 1: Analyse actoren/werkingsgebied + opname in databank aangepast vervoer 

Stap 2: Organisatie belanghebbendenparticipatie 

Stap 3: Actieonderzoek 

Stap 4: Kwalitatieve mobiliteitsanalyse Brussels Hoofdstedelijk Gewest 

Stap 5: Evaluatie mogelijke implementatie rittenplanningsmodel van Vlaanderen in Brussels 
Hoofdstedelijk Gewest 

 Bestuurlijke en financiële analyse: 

Stap 6: Identificatie verschillen in financiële variabelen voor Brussels Hoofdstedelijk Gewest 

Stap 7: Evalueren van de impact van een aangepast financieel plan voor Brussels 
Hoofdstedelijk Gewest 

Deze analyse en evaluatie zijn bedoeld om een definitieve beslissing van de Vlaamse overheid 
voor de ontwikkeling van een nieuw vervoersmodel te onderbouwen. Op basis van de 
bekomen inzichten kunnen denkpaden voor de toekomst uitgetekend worden, met als ultieme 
doel de realisatie van een gebiedsdekkend, complementair en geïntegreerd toegankelijk 
Vlaams vervoersysteem in Vlaanderen én het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.  

 

12.1 Opdrachtomschrijving en objectieven uitbreiding businessplan 

Zoals gezegd kwalificeerde het decreet van 21 december 2012 tot compensatie van de 
openbaredienstverplichting tot het vervoer van personen met een handicap of een ernstig 
beperkte mobiliteit het aangepast vervoer als gemeenschapsmaterie (zie 1.4.4.3.2). Naar 
aanleiding hiervan werd het businessplan voor de uitbouw van een toegankelijk 
vervoersysteem, dat initieel beperkt was tot Vlaanderen, uitgebreid met het Brussels 
Hoofdstedelijk Gewest.  

Deze uitbreiding is belangrijk om: 

  
Businessplan Vlaams Toegankelijk Vervoersysteem       275 



 De Nederlandstalige Brusselse gebruiker te betrekken in de te onderzoeken 
gebruikersgroep 

 De Brusselse belanghebbenden (vervoerders, gebruikers, beleid …) te informeren en te 
betrekken 

 Het Brussels landschap van toegankelijk en aangepast vervoer in kaart te brengen 

 Een studie van de huidige en de toekomstige Brusselse markt van aangepast vervoer 
mogelijk te maken 

Het onderzoek bestaat uit een kwalitatieve mobiliteitsanalyse van het Brussels Hoofdstedelijk 
Gewest en een evaluatie van de mogelijke implementatie in het Brussels Hoofdstedelijk 
Gewest van het model dat voor Vlaanderen ontwikkeld werd. Deze analyse en evaluatie zijn 
bedoeld om een definitieve beslissing van de Vlaamse overheid voor de ontwikkeling van een 
nieuw vervoersmodel te onderbouwen.  

Op basis van de bekomen inzichten kunnen dan denkpaden voor de toekomst uitgetekend 
worden, met als ultieme doel de realisatie van een gebiedsdekkend, complementair en 
geïntegreerd toegankelijk Vlaams vervoersysteem in Vlaanderen én het Brussels 
Hoofdstedelijk Gewest.  

 

12.2 Concept en stappenplan 

12.2.1 Schematisch 

De uitbreiding van het businessplan voor het Brussels Hoofdstedelijk Gewest bestaat uit twee 
grote delen, die beiden in verschillende stappen onderverdeeld worden. 

 Basisonderzoek: 

- Stap 1: Analyse actoren/werkingsgebied + opname in databank aangepast vervoer 

- Stap 2: Organisatie belanghebbendenparticipatie 

- Stap 3: Actieonderzoek 

- Stap 4: Kwalitatieve mobiliteitsanalyse Brussels Hoofdstedelijk Gewest 

- Stap 5: Evaluatie mogelijke implementatie rittenplanningsmodel van Vlaanderen 
in Brussels Hoofdstedelijk Gewest 

 Bestuurlijke en financiële analyse: 

- Stap 6: Identificatie verschillen in financiële variabelen voor Brussels 
Hoofdstedelijk Gewest 

- Stap 7: Evalueren van de impact van een aangepast financieel plan voor Brussels 
Hoofdstedelijk Gewest 

In stap 1, stap 2 en stap 3 nam Enter vzw het voortouw, terwijl stapt 4 en 5 hoofdzakelijk door 
IMOB uitgewerkt werden. Ernst & Young nam stap 6 en stap 7 op zich.  

 

 

12.2.2 Basisonderzoek 

12.2.2.1 Stap 1: Analyse actoren/werkingsgebied + opname in databank 

 Doelstelling: 

  
Businessplan Vlaams Toegankelijk Vervoersysteem       276 



- Inventarisatie openbaar vervoer in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest  
- Inventarisatie aangepast vervoer in het Brussels Hoofdstedelijk 

Gewest  

 Aanpak:  

- In kaart brengen van het openbaar vervoer in het Brussels 
Hoofdstedelijk Gewest op basis van de gegevens van de 
vervoeraanbieder (werkingsterrein, voorwaarden, toegankelijkheid) 

- In kaart brengen van het aangepast vervoer in het Brussels 
Hoofdstedelijk Gewest op basis van de gegevens van de 
vervoeraanbieder (werkingsterrein, voorwaarden, toegankelijkheid) 

- Opname van verzamelde gegevens in de databank aangepast vervoer 

 Verwachte output van deze stap: 

- Vervoersaanbod in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest voor mensen 
met een mobiliteitsbeperking in kaart gebracht 

- Uitbreiding databank aangepast vervoer op basis van de gegevens van 
de vervoeraanbieders in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest 

 

12.2.2.2 Stap 2: Organisatie belanghebbendenparticipatie 

 Doelstelling: 

- Inventarisatie van de belanghebbenden in het Brussels Hoofdstedelijk 
Gewest 

- Organisatie van de rol van betrokken actoren met betrekking tot de 
organisatie van het toegankelijk vervoer in het Brussels Hoofdstedelijk 
Gewest 

 Aanpak: 

- Uitbreiding van de groep belanghebbenden door contacten met 
koepel- en gebruikersorganisaties van ouderen en personen met een 
handicap, werkzaam in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest 

- Uitbreiding van de groep belanghebbenden door contacten met de 
vervoeraanbieders werkzaam in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest  

- Analyse van de gewenste participatie van de (groepen van) 
belanghebbenden door middel van belanghebbendenanalyse 

- Voorstel en bespreking samenstelling overlegstructuur door middel 
van stuurgroepoverleg en klankbordgroep 

 Verwachte output van deze stap:  

- Uitbreiding klankbordgroep met belanghebbenden van het Brussels 
Hoofdstedelijk Gewest 

 

12.2.2.3 Stap 3: Actieonderzoek 

 Doelstelling: 

- Kwalitatieve vertaling naar de situatie in het Brussels Hoofdstedelijk 
Gewest van de gegevens uit het actieonderzoek naar de schaalgrootte 
van de organisatie van de Mobiliteitscentrale Aangepast Vervoer 
(MAV) in Vlaanderen 

 Aanpak: 

- Analyse van de gegevens voortvloeiend uit de begeleiding van de 
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proefprojecten in Vlaanderen 
- Beeldvorming van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest via een 

inventarisatie van het vervoeraanbod en marktonderzoek 
- Nagaan in welke mate de conclusies van de Vlaamse proefprojecten 

toepasbaar zijn op de specifieke situatie van gebruikers, 
vervoeraanbod en vervoersorganisatie in het Brussels Hoofdstedelijk 
Gewest 

 Verwachte output van deze stap: 

- Gelijkenissen en verschillen met situatie in Vlaanderen zijn zichtbaar 

 

12.2.2.4 Stap 4: Klantentypologie en beschrijving van de huidige markt in Brussels 
Hoofdstedelijk Gewest 

 Doelstelling: 

- Kwantificering van verplaatsingspotentieel 
- Inschatten van aantal potentiële gebruikers en uit te voeren ritten 
- Bepalen van gewenste service van vervoerdiensten volgens de 

gebruikers 

 Aanpak en verwachte output van deze stap: 

- Kwalitatieve beschrijving: Wie zijn de gebruikers?  

 Bepalen van potentiële gebruikers aangepast vervoer in het 
Brussels Hoofdstedelijk Gewest 

 Indicatie van aantal gebruikers in het Brussels Hoofdstedelijk 
Gewest per doelgroep, gebaseerd op taxonomie zoals uitgewerkt 
voor de Vlaamse situatie  

- Kwalitatieve beschrijving: Wat zijn de wensen van de gebruikers? 

 Bepalen van specifieke noden van potentiële gebruikers 

 Stated Preference experiment bij 100 respondenten om invloed 
van beleidsmaatregelen na te gaan – met als variabelen kostprijs, 
frequentie/tijdstip, bestemmingen, reservatie/infosystemen … 

 Aanpassen Stated Preference experiment in Vlaanderen naar 
Brusselse situatie aangezien de mobiliteitssituatie van een 
grootstad verschillend is met betrekking tot frequentie, nabijheid 
voorzieningen, congestie ... 

 Gewenste service van vervoersdiensten volgens gebruikers, zowel 
nu als in toekomst, met bijbehorende prijselasticiteit 

- Kwantitatieve beschrijving: 

 Inschatten van huidige aantal potentiële gebruikers aangepast 
vervoer, inclusief relevante achtergrondinformatie 
(inkomenssituatie, leefsituatie …) – op basis van bestaande 
bronnen 

 

12.2.2.5 Stap 5: Evaluatie mogelijke implementatie Vlaams model in Brussels 
Hoofdstedelijk Gewest 

 Doelstelling: 
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- Identificeren van de verschillende parameters die moeten aangepast 
worden in het Vlaams verkeersmodel door opname van het Brussels 
Hoofdstedelijk Gewest 

 Aanpak:  

- Desk research: op basis van de beschikbare data zal de 
mobiliteitssituatie in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest geanalyseerd 
worden. Hierbij dienen voornamelijk de overeenkomsten en 
verschillen met de Vlaamse situatie in kaart gebracht te worden, 
bijvoorbeeld de mate van congestie, verschillen in vervoersaanbieders 
… 

- Aftoetsen van de parameters die voor Vlaamse model gebruikt zullen 
worden en formuleren van aangepaste parameters voor Brussel: 

 Analyse van aangepaste/nieuwe vervoerstypes (bijvoorbeeld 
aanwezigheid metro in openbaar vervoeraanbod in Brusselse 
situatie) 

 Analyse van aantallen en types van gebruikers 

 Analyse van afstanden (bijvoorbeeld kortere afstanden in Brussel 
omwille van nabijheid voorzieningen) 

 Analyse van invloed congestie (bijvoorbeeld betrouwbaarheid van 
bediening) 

 Analyse van verstedelijking (bijvoorbeeld landelijk gebied versus 
stedelijk gebied Brussel)  

 Verwachte output van deze stap: 

- Lijst van parameters/scenario’s die als basis dienen voor het 
aanpassen van het verkeersmodel om zo rekening te houden met 
opname van Brussels Hoofdstedelijk Gewest  

 

12.2.3 Bestuurlijke en financiële analyse 

12.2.3.1 Stap 6: Identificatie verschillen in financiële variabelen voor het Brussels 
Hoofdstedelijk Gewest 

 Doelstelling: 

- Identificeren van de verschillende financiële parameters die moeten 
aangepast worden in het Vlaams model door opname van het Brussels 
Hoofdstedelijk Gewest 

 Aanpak:  

- Gedetailleerde bespreking met de consortiumpartners omtrent de 
gebruikers, vervoerstypes … die specifiek zijn voor het Brussels 
Hoofdstedelijk Gewest 

- Diepgaande analyse van de gebruikers, vervoerstypes… in het Brussels 
Hoofdstedelijk Gewest en de verschillen met Vlaanderen 

- Analyse van de aangepaste parameters voor het verkeersmodel en 
mogelijke impact op het financieel model 

- Definiëren van parameters nodig voor het financieel plan voor het 
Brussels Hoofdstedelijk Gewest 

- Opmaken van een gap-analyse tussen de financiële parameters te 
gebruiken voor het financieel plan voor Vlaanderen en het plan te 
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ontwikkelen voor het Brussels Hoofdstedelijk Gewest 

 Verwachte output van deze stap:  

- Lijst van parameters, die de berekening van de kosten en baten per 
scenario in het financieel plan voor het Brussels Hoofdstedelijk 
Gewest mogelijk maken 

- Gap-analyse met lijst van parameters voor financieel plan voor 
Vlaanderen  

 

12.2.3.2 Stap 7: Evalueren van de impact van een aangepast financieel plan voor het 
Brussels Hoofdstedelijk Gewest 

 Doelstelling: 

- Evaluatie van een mogelijke vertaling van het Vlaamse financieel plan 
naar een financieel plan voor het Brussels Hoofdstedelijk Gewest 

- Evaluatie van de toepasbaarheid van de kostprijsscenario’s 
gehanteerd in het Vlaams financieel plan 

 Aanpak: 

- Aanpassen van het concept voor het Vlaams financieel plan naar een 
concept voor een financieel plan voor het Brussels Hoofdstedelijk 
Gewest 

- Opmaken van een gap-analyse tussen het financieel plan te gebruiken 
voor Vlaanderen en het plan te ontwikkelen voor het Brussels 
Hoofdstedelijk Gewest op basis van veranderingen in gebruikers, 
vervoerstypes en financiële variabelen of parameters. Het financieel 
plan omvat volgende analyses: 

 Kasstromenanalyse, inclusief hypotheses en risico’s 

 Balansanalyse 

 Investeringsanalyse 

- Evaluatie van de impact van het aanpassen naar een financieel plan 
voor het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, op basis van de lijst van 
parameters voor het Brussels Hoofdstedelijk Gewest  

 Verwachte output van deze stap: 

- Aangepast concept voor een financieel simulatieplan voor het Brussels 
Hoofdstedelijk gewest dat het mogelijk maakt om de financiële impact 
van verschillende scenario’s te berekenen 

- Gap-analyse tussen Vlaams financieel plan en het financieel plan te 
ontwikkelen voor het Brussels Hoofdstedelijk Gewest 

- Beschrijving van de impact op het Vlaams financieel plan bij een 
aanpassing naar een financieel plan voor het Brussels Hoofdstedelijk 
Gewest 
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13. Basisonderzoek 

13.1 Gebruikers van toegankelijk en aangepast vervoer in het Brussels 
Hoofdstedelijk Gewest 

Samengevat 

Stated prefence 

Het stated preference onderzoek werd aangepast aan de specifieke mobiliteitssituatie van 
Brussel. In totaal namen 107 personen deel, met verschillende soorten beperkingen, waarvan 
het merendeel personen ouder dan 65 jaar. Meer dan de helft van de respondenten woont 
alleen en kan dus minder beroep doen op gezinsleden voor hulp tijdens het verplaatsen. 58% 
van de respondenten heeft een inkomen dat lager is of gelijk aan tweemaal het leefloon. 
Duidelijke en toegankelijke informatie blijkt een probleem, aangezien een opvallend hoog 
aandeel niet weet of ze in aanmerking komen voor het Omnio-statuut (30%) of het verkrijgen 
van deze taxicheques (bijna 40%). Het grondgebied van Brussel is (door zijn 
verstedelijkingsgraad) goed uitgerust met voorzieningen voor trams, metro, bus en trein; 
waardoor het merendeel een openbaar vervoerhalte heeft op minder dan 500m van zijn 
woonplaats. In vergelijking met de respons in Vlaanderen, zijn de respondenten in BHG in 
minder ernstige mate beperkt bij het uitvoeren van activiteiten. Toch geeft het merendeel van 
de respondenten (66%) aan dat ze echter behoefte hebben aan het uitvoeren van méér 
verplaatsingen. Liefst 37% van de respondenten heeft geen enkel vervoersmiddel in het gezin 
beschikbaar (en dus ook geen persoonlijk vervoersmiddel). 

De voornaamste problemen bij het gebruik van openbaar vervoer, zijn de ontoegankelijkheid 
van de openbare ruimte, van de haltes/stations, en van de voertuigen. Ook het gebrek aan 
toegankelijke en begrijpelijke informatie en communicatie speelt een rol, alsook problemen 
o.w.v. angstredenen.  

Met betrekking tot aangepast vervoer geeft de helft van de respondenten aan dat ze niet-
dringende verplaatsingen niet meer zouden uitvoeren vanaf een kostprijs van €0,40 tot €0,60 
per kilometer, hoewel over het algemeen de aanvaardbare kostprijs iets hoger ligt t.o.v. deze 
van de respondenten in Vlaanderen. Meer dan de helft van de respondenten is bereid om 
minstens een halve dag vooraf zijn/haar rit aan te vragen (in tegenstelling tot 40% in 
Vlaanderen), waarvan 25% een reservering van twee dagen op voorhand aanvaardbaar vindt. 
De respondenten in BHG zijn bereid om te reizen in de daluren, en om een langere omrijtijd te 
aanvaarden, indien hier een kostenvermindering tegenoverstaat. Ten slotte verwachten de 
meeste respondenten, gelijkaardig aan Vlaanderen, een beperkte mate van assistentie bij het 
gebruik van aangepast vervoer. 

Gebruikerstypologie 

Het aantal geregistreerde zorgvragen in het BHG ligt opmerkelijk lager in vergelijking met de 
gemiddelde zorgvragen voor Vlaanderen. Dit wilt niet zeggen dat de behoefte aan 
zorgondersteuning kleiner is, maar vele (Nederlandstalige) Brusselaren haken af om een 
aanvraag in te dienen. Om de vergelijking met Vlaanderen mogelijk te maken, wordt gebruik 
gemaakt van dezelfde bronnen als de werkwijze in Vlaanderen om het aantal personen met 
een beperking, met bijhorende attributen, in BHG te bepalen. De meest prioritaire activiteiten 
bestaan uit boodschappen doen, sociale verplaatsingen, en activiteiten/verplaatsingen naar 
het lokale dienstencentrum (bv. in kader van dagbesteding of recreatie). De 
vervoerswijzekeuze van personen met een beperking in BHG is om een aantal redenen 
verschillend van deze in Vlaanderen: 

 Een goed uitgerust aanbod openbaar vervoer 
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 Dichte verstedelijkingsgraad: minder personen beschikken over een eigen wagen 

 Brussel als soort ‘eiland’ met alle voorzieningen dichtbij 

 

13.1.1 Stated preference 

13.1.1.1 Socio-demografische gegevens 

Het stated preference onderzoek, dat verspreid werd onder respondenten in Vlaanderen 
(zie 3.1.2 Stated preference) werd aangepast aan de specifieke mobiliteitssituatie van 
Brussel, bv. het toevoegen van de vervoerswijzen tram en metro. De vragenlijst werd 
online en via papieren versies verspreid naar organisaties van personen met beperkingen 
en ouderen (bv. lokale dienstencentra, seniorencentra). Op die manier was het voor 
personen die de vragenlijst niet online konden invullen, ook mogelijk om deel te nemen 
aan het onderzoek. 

In totaal werd de vragenlijst door 107 personen (al dan niet gedeeltelijk) ingevuld. In 
tegenstelling tot de respons in Vlaanderen namen aan het onderzoek in BHG opvallend veel 
personen ouder dan 65 jaar deel; zowel de jongere senioren (66-80 jaar) als de oudere 
senioren (ouder dan 80 jaar). 72% van de respondenten waren van het vrouwelijke 
geslacht. 

 
Figuur 48: Leeftijd en geslacht van respondenten 

Deze hogere gemiddelde leeftijd verklaart waarom 52% van de respondenten 
gepensioneerd is. Verder is één vijfde onder hen arbeidsongeschikt of invalide. Het grote 
aandeel senioren onder de respondenten verklaart eveneens waarom iets meer dan 30% 
van de respondenten een beperking ervaart o.w.v. een hoge leeftijd. Ook motorische 
beperkingen zijn frequent voorkomend onder de respondenten, alsook (een beperkter 
aandeel) personen met een cognitieve, visuele of auditieve beperking. 



 
Figuur 49: Type van beperking(en) 

Gelijkaardig aan de respons in Vlaanderen is er een groot aandeel alleenstaanden, met een 
aandeel van zelfs 56% personen die alleen wonen in BHG. Dit verschil is te verklaren door 
het hoge aandeel eenpersoonshuishoudens in Brussel (nl. 49% in 2009)207, en door de hoge 
leeftijd van de respondenten. Meer dan de helft van de respondenten kan dus geen beroep 
doen op gezinsleden indien ze hulp nodig hebben voor hun verplaatsingen. 

 
Figuur 50: Huishoudgrootte van respondenten 

Over het algemeen heeft 5% van de respondenten een inkomen dat lager is dan het 
leefloon. 58% van de respondenten heeft een inkomen dat lager is of gelijk aan tweemaal 
het leefloon. Indien we specifiek kijken naar personen samenwonend met gezinsleden ten 
laste, heeft zelfs bijna 13% een inkomen dat lager is dan het leefloon. Een vijfde van de 
respondenten weet niet hoeveel zijn/haar inkomen bedraagt en/of wilt dit niet zeggen. 

Gemiddeld een vijfde van de respondenten is ingeschreven bij VAPH, krijgt een 
toegemoetkoming van de FOD Sociale Zekerheid, heeft een Omnio-statuut, en komt in 

207 FOD Economie, K.M.O., Middenstand en Energie. Statistiek en economische informatie bevolking op 1/1/2009. 
Particuliere huishoudens naar grootte van het huishouden – Collectieve huishoudens – Totale bevolking. 
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aanmerking voor het verkrijgen van regionale taxicheques. Een opvallend hoog aandeel 
weet niet of ze in aanmerking komen voor het Omnio-statuut (30%) of het verkrijgen van 
deze taxicheques (bijna 40%). 

 
Figuur 51: Inkomensklasse van respondenten 

42% van de respondenten heeft een rijbewijs en is rijgeschikt, wat ongeveer overeenkomt 
met de respons in Vlaanderen (38% respondenten hebben rijbewijsbezit). 

Indien we kijken naar de afstanden tot openbaar vervoerhaltes, heeft 63% van de 
respondenten een bushalte binnen 500 meter, 48% een tramhalte binnen 500 meter, en 
59% een metrostation binnen 1.000 meter. Het grondgebied van Brussel is (door zijn 
verstedelijkingsgraad) immers goed uitgerust met voorzieningen voor trams, metro, bus en 
trein.  

 

13.1.1.2 Beperkingen tijdens het verplaatsen 

In vergelijking met de respons in Vlaanderen, zijn de respondenten in BHG in minder 
ernstige mate beperkt bij het uitvoeren van activiteiten. 30% ervaart helemaal geen 
beperkingen bij het wandelen van een halve kilometer, of bij het opgaan van enkele treden 
tot een verdieping. De voornaamste hulpmiddelen buitenshuis zijn een manuele rolstoel of 
een wandelstok. 30% gebruikt geen hulpmiddelen buitenshuis, en bijna 60% gebruikt 
eveneens geen hulpmiddel binnenshuis.  

29% van de respondenten geeft aan om nooit belemmerd te zijn om een activiteit of 
voorziening te bereiken omwille van beperkte vervoersmogelijkheden, terwijl dit bij 17% 
maximaal eenmaal per maand is. Bijna de helft van alle respondenten voert zijn/haar 
verplaatsingen meestal alleen uit, en een vierde van de respondenten zowel alleen als in 
gezelschap. 41% van de respondenten legt zowel bekende als onbekende verplaatsingen af. 

Gelijkaardig aan de Vlaamse situatie, geeft het merendeel van de respondenten (66%) aan 
dat ze echter behoefte hebben aan het uitvoeren van méér verplaatsingen. 
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Figuur 52: Mate van beperking tijdens het verplaatsen bij respondenten 

46% van de respondenten heeft in het gezin minstens één auto (waarvan 10% een 
aangepaste auto). Opvallend is echter, in vergelijking met Vlaanderen, dat maar liefst 37% 
van de respondenten geen enkel vervoersmiddel in het gezin heeft (en dus ook geen 
persoonlijk vervoersmiddel ter beschikking heeft). Deze cijfers zijn te verklaren door het 
grootstedelijke karakter van Brussel, met o.a. veel personen wonende in appartementen, 
en voorzieningen van het openbaar vervoer in de nabijheid. 

Gemiddeld 25% tot 30% ervaart geen moeilijkheden of problemen bij het gebruik van het 
openbaar vervoer, terwijl een gelijkaardig aandeel hier wel problemen bij ervaart maar er 
toch zelfstandig gebruik van maakt. Een 15-tal % gebruikt assistentie, en gemiddeld maakt 
30% nooit gebruik van bus, tram, metro of trein. 

 
Figuur 53: Moeilijkheden bij gebruik van openbaar vervoer 

De voornaamste problemen bij het gebruik van openbaar vervoer, zijn de 
ontoegankelijkheid van de openbare ruimte (nl. de weg naar de openbaar vervoerhalte of –
station), van de haltes/stations, en van de voertuigen. Ook het gebrek aan toegankelijke en 
begrijpelijke informatie en communicatie speelt een grote rol bij gemiddeld een vijfde van 
de respondenten. Een opvallende vaststelling is dat een aantal respondenten ook expliciet 
aangeven dat ze problemen ervaren omwille van angstredenen, bv. door een grote drukte 
of door jongerenbendes, wat niet tot uiting kwam bij de Vlaamse respondenten. 
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Indien we kijken naar alle mobiliteitsproblemen in het algemeen, is de (slechte) fysieke 
toestand van de respondent een van de grootste problemen. Ook de kostprijs van het 
vervoer, bereikbaarheid van de halte, angstgevoelens en het gebrek aan begeleiding tijdens 
de verplaatsing, zijn frequent voorkomende problemen.  

 

13.1.1.3 (Problemen bij) uitvoeren van activiteiten 

De belangrijkste verplaatsingen zijn volgens de respondenten boodschappen doen, het 
bezoeken van vrienden of familie, of activiteiten met het lokale dienstencentrum (LDC). 
Deze laatste categorie is te verklaren door het feit dat veel deelnemende respondenten 
gerekruteerd werden binnen dergelijke centra in Brussel.  

Figuur 54: Belangrijkste mobiliteitsproblemen volgens respondenten 
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Figuur 55: Belangrijkste activiteiten volgens respondenten 

34% van de respondenten heeft moeilijkheden met het vooraf plannen van zijn 
verplaatsingen, aangezien dit afhankelijk is van hoe hij/zij zich voelt op een bepaalde dag. 
Indien we kijken naar het gewenste tijdstip van de verplaatsingen, is dit voor de meeste 
respondenten liefst namiddag (53%) of speelt het tijdstip geen rol (36%). Slechts weinig 
respondenten, nl. 5%, voeren het liefst hun verplaatsingen uit tijdens de avond. Indien 
verplaatsingen worden geannuleerd, is dit voornamelijk te wijten aan de fysieke toestand, 
slechte weersomstandigheden of vermoeidheid. 

 
Figuur 56: Redenen voor annuleren van activiteiten 

 

13.1.1.4 Sociale netwerken 

De meeste respondenten hebben familie, vrienden en/of buren in de omgeving die hen 
kunnen helpen met hun verplaatsingen. Deze personen zijn echter niet altijd beschikbaar 
en/of hebben geen aangepaste wagen ter beschikking. In BHG kan meer dan 40% van de 
respondenten niet terecht bij hun buren indien ze een lift nodig hebben (deels te verklaren 
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door het lagere wagenbezit). 

 

13.1.1.5 Wensen en verwachtingen op vlak van aangepast vervoer 

De betalingsbereidheid voor aangepast vervoer is gelijkaardig als deze in Vlaanderen; 
hoewel de aanvaardbare kostprijs in vergelijking iets hoger ligt: 20% is nog bereid om € 1 
per km te betalen, terwijl dit in Vlaanderen slechts 12% betrof. 

 
Figuur 57: Betalingsbereidheid voor aangepast vervoer door respondenten 

Betreffende de acceptabele minimale reserveringstermijn, blijkt dat ook hier de 
respondenten in BHG zich iets flexibeler opstellen t.o.v. de respondenten in Vlaanderen. 
12% wenst helemaal niet te reserveren en (last-minute) op elk moment een rit te kunnen 
aanvragen, t.o.v. een aandeel van 26% in Vlaanderen. Meer dan de helft van de 
respondenten is bereid om minstens een halve dag vooraf zijn/haar rit aan te vragen (in 
tegenstelling tot 40% in Vlaanderen), waarvan zelfs 25% een reservering van twee dagen 
op voorhand aanvaardbaar vindt. 
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Figuur 58: Acceptabele minimale reserveringstermijn van respondenten 

De acceptabele tijdsmarge bij het inplannen van een verplaatsing met een vast 
begintijdstip, is gelijkaardig aan deze in Vlaanderen. Bij verplaatsingen met een variabel 
begintijdstip zijn iets meer respondenten bereid om de verplaatsing in te plannen met een 
tijdsmarge van een volledige dag. 

 
Figuur 59: Acceptabele tijdsmarge bij activiteiten met een vast begintijdstip door respondenten 
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Figuur 60: Acceptabele tijdsmarge bij activiteiten met een variabel begintijdstip door respondenten 

De respondenten in BHG zijn méér bereid om te reizen in de daluren, t.o.v. respondenten 
uit Vlaanderen, indien hier een kostenvermindering tegenoverstaat.  

 
Figuur 61: Bereidheid tot reizen in de daluren door respondenten 

Respondenten uit BHG blijken ook meer bereid om een langere omrijtijd te aanvaarden, 
door het combineren van ritten van verschillende personen. Dit kan enerzijds ook verklaard 
worden door de invloed van congestie (en hiermee samenhangend langere reistijden) in 
BHG. 
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Figuur 62: Bereidheid tot langere reistijd door respondenten 

De meeste respondenten verwachten, gelijkaardig aan Vlaanderen, een beperkte mate van 
assistentie bij het gebruik van aangepast vervoer. 

 

13.1.2 Gebruikerstypologie 

Het aantal geregistreerde zorgvragen in het BHG ligt opmerkelijk lager in vergelijking met de 
gemiddelde zorgvragen voor Vlaanderen. Dit wilt echter niet zeggen dat dat de behoefte aan 
zorgondersteuning kleiner is, maar vele (Nederlandstalige) Brusselaren haken af om een 
aanvraag in te dienen omwille van verscheidene redenen: de inschrijvingsprocedure bij het 
VAPH is ingewikkeld en vormt een drempel, personen met een beperking gaan ervan uit dat 
hun zorgvraag niet kan ingevuld worden, taalproblemen, onduidelijkheid over bij welke dienst 
ze terecht moeten, e.a. 208 

Om de vergelijking met Vlaanderen mogelijk te maken, wordt echter gebruik gemaakt van 
dezelfde bronnen als de werkwijze in Vlaanderen (zie 3.1.3 Gebruikerstypologie). Om het 
aantal personen met een beperking in BHG te bepalen, wordt gebruik gemaakt van het aantal 
gerechtigden op een tegemoetkoming aan personen met een handicap. Op basis van deze 
cijfers bedraagt het aantal personen met een beperking in 2010 in BHG 21.138 personen. 
Omwille van hoger aangehaalde reden, zal dit dus echter een onderschatting zijn van het 
werkelijke aantal personen met een beperking in BHG. 

De cijfers omtrent het type en ernst van beperking, inkomensklasse, gebruik van 
hulpmiddelen, e.a., zijn eveneens gebaseerd op de werkwijze van Vlaanderen, zie 3.1.3.1 Wie 
zijn gebruikers van aangepast vervoer en hoeveel gebruikers? 

Cijfers over de verdeling in type beperking tonen aan dat de meest voorkomende typen 
beperking verstandelijk of motorisch zijn. Ook een combinatie van typen beperkingen is 
mogelijk. 

208 Vlaamse Gemeenschapscommissie. Lokaal Sociaal Beleidsplan 2010-2015. Bijlage: Omgevingsanalyse. 

17% 

33% 

15% 

29% 

6% 

Bereidheid tot omrijden  
o.w.v. medepassagiers 

Geen omrijtijd

Omrijden maximaal 10 min

Omrijden maximaal 20 min

Omrijden maximaal 30 min

Omrijden maximaal 40 min

  
Businessplan Vlaams Toegankelijk Vervoersysteem       291 

                                                           



 
Figuur 63: Verdeling van personen met een beperking in BHG volgens type beperking 

Cijfers over de ernst van beperking leveren een gelijkaardige verdeling als de Vlaamse situatie, 
maar de exacte percentages zijn licht verschillend. Zo zijn er in BHG procentueel iets minder 
personen met een heel ernstige beperking (i.e. graad van zelfredzaamheid categorie 5). 

 
Figuur 64: Verdeling van personen met een beperking in BHG volgens graad van zelfredzaamheid 

Inschattingen omtrent de verdeling van hulpmiddelen en de kans op een begeleider tijdens 
het verplaatsen, beiden gebaseerd op de graad van zelfredzaamheid, worden gelijk 
beschouwd zoals de Vlaamse situatie (zie 3.1.3.1.3 Ernst van beperkingsectie). 

Voor de inkomensverdeling van personen met een beperking in BHG werd gebruik gemaakt 
van de cijfers die verkregen zijn op basis van de vragenlijst die verspreid werd in BHG. 
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Figuur 65: Verdeling van personen met een beperking in BHG volgens inkomensklasse 

Een inschatting van het totale aantal personen met een beperking in BHG, verdeeld volgens 
type hulpmiddel, wordt weergegeven in onderstaande tabel: 
Tabel 43: Aantal personen met een beperking in BHG volgens hulpmiddel 

Aantal personen met 
beperking in BHG 

Geen rolstoel Manuele 
rolstoel 

Elektrische rolstoel Totaal 

2010 18.284 2.149 704 21.138 

Wegens de beperkte respons van de vragenlijst in BHG (nl. wegens de uitgebreidheid van de 
vragenlijst werden vele vragenlijsten slechts gedeeltelijk ingevuld) was het niet mogelijk om 
gedetailleerde informatie te verkrijgen over het aantal en type van uitgevoerde activiteiten. 
Uit de vragenlijst is wel af te leiden dat de meest prioritaire activiteiten bestaan uit 
boodschappen doen, sociale verplaatsingen, en activiteiten/verplaatsingen naar het lokale 
dienstencentrum (bv. in kader van dagbesteding of recreatie). Er kan verondersteld worden 
dat de verdeling in type activiteit grotendeels gelijk is aan de activiteiten uitgevoerd door 
personen met een beperking in Vlaanderen (zie 3.1.4.1.1 Aantal en type van uitgevoerde 
activiteiten en ritten volgens tijdstipsectie). 

Omwille van dezelfde reden was het ook niet mogelijk om een inschatting te maken van de 
vervoerswijzekeuze van personen met een beperking in BHG. Bovendien werden er voor het 
studiegedeelte over BHG geen vragenlijsten verspreid bij vervoersaanbieders van aangepast 
vervoer, waardoor geen correcte inschatting van de modal split kon opgemaakt worden.  

De vervoerswijzekeuze van personen met een beperking in BHG zal om een aantal redenen 
verschillend zijn van deze in Vlaanderen: 

 Een goed uitgerust aanbod openbaar vervoer (bus, trein, tram, metro) zal er wellicht toe 
leiden dat meer personen gebruik maken van het openbaar vervoer. 

 De dichte verstedelijkingsgraad leidt ertoe dat minder personen beschikken over een 
eigen wagen (al dan niet in het gezin of persoonlijk bezit). De meeste gemeenten in 
Brussel bevinden zich in de top 30 van Belgische gemeenten qua bevolkingsdichtheid.209 

209 Informatie bekomen uit gesprek met Alex Penninckx, coördinator Sociaal Vervoer Brussel, op 8 augustus 2013. 
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 De afstanden tussen bestemmingen zijn minder ver dan in landelijke gebieden. Brussel kan 
gezien worden als een soort ‘eiland’ met alle voorzieningen dichtbij. Zo bedraagt de 
gemiddelde afstand van een rit met Sociaal Vervoer Brussel slechts 4,7 km. 

 Het aantal aanvragen bij de DAV ‘Sociaal Vervoer Brussel’ zijn groot. Wegens het beperkte 
aanbod moeten er echter heel wat aanvragen geweigerd worden. 

Het ingeschatte aantal verplaatsingen van personen met een beperking voor een dag in BHG, 
verdeeld volgens type hulpmiddel, wordt weergegeven in volgende tabel: 

 
Tabel 44: Aantal verplaatsingen van personen met een beperking in BHG volgens hulpmiddel 

Aantal verplaatsingen van 
personen met beperking in 
BHG 

Geen rolstoel Manuele 
rolstoel 

Elektrische rolstoel Totaal 

2010 44.064 5.179 1.697 50.940 

 

13.2 Vervoersaanbod 

Samengevat 

Personen met een mobiliteitsbeperking maken gebruik van een eigen aangepaste wagen, een 
hulpmiddel (aangepaste fiets, scootmobiel…) of hun sociaal netwerk om zich te verplaatsen.  
Daarnaast kunnen ze beroep doen op het aanbod aan toegankelijk en aangepast vervoer. 

Het aanbod aan toegankelijk en aangepast vervoer in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest kan, 
net als in Vlaanderen, in enkele grote categorieën opgedeeld worden. Eerst is er het 
toegankelijk openbaar vervoer. Ook al werkt de MIVB aan de toegankelijkheid van haar 
netwerk (toegankelijk rollend materieel, toegankelijke haltes en stations, begeleidingsdienst, 
dienst Minibussen), er is in Brussel eveneens nog een hele weg af te leggen betreffende de 
dienstverlening voor personen met een mobiliteitsbeperking. Daarom is er ook nood aan een 
aangepast vervoersysteem dat van deur tot deur, of zelfs van gang tot gang, functioneert. Ook 
in Brussel ontwikkelden zich verschillende initiatieven, elk met eigen kenmerken en 
voorwaarden, al dan niet commercieel ingesteld. Het huidige aanbod van deur-deur en gang-
gangvervoer voor personen met een mobiliteitsbeperking is dan ook enorm versnipperd. 

Het commercieel aanbod bestaat uit aangepaste taxi’s. Het Brussels Gewest voerde in het 
verleden door middel van tegemoetkomingen in aanpassingskosten en nu via vergunningen 
voor zogenaamde gemengde taxi’s en een taxichequesysteem een actief beleid om het 
aangepast taxiaanbod te stimuleren. Er zijn ook enkele commerciële diensten die zich specifiek 
toeleggen op het niet-dringend zittend ziekenvervoer. Binnen de niet-commerciële aanbieders 
van aangepast vervoer bevinden zich de diensten aangepast vervoer, het vervoer door 
vrijwilligers en het niet-dringend zittend ziekenvervoer dat niet-commercieel is ingesteld. Er 
zijn echter verschillende initiatieven die niet onmiddellijk onder één van deze subcategorieën 
geplaatst kunnen worden. 

De studie van het Brussels landschap van aangepast vervoer leidde ons bovendien tot enkele 
specifieke vervoersproblemen, die naar analogie ook in Vlaanderen bestaan. Zo hebben de 
lokale dienstencentra nood aan een beter vervoersaanbod, aangepast op hun dienstverlening 
en heeft het vervoer van chronisch zieken duidelijke gelijkenissen met de 
vervoersproblematiek van ouderen en personen met een beperking. 
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13.2.1 Schematische voorstelling toegankelijk en aangepast vervoer in het  
Brussels Hoofdstedelijk Gewest 

 
Figuur 66: Schematische voorstelling toegankelijk en aangepast vervoer in Brussels Hoofdstedelijk Gewest 

 

13.2.2 Openbaar vervoer 

Het grootstedelijk karakter van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest zorgt voor een ruim 
aanbod aan openbaar vervoer. Indien het openbaar vervoer beter toegankelijk zou zijn, 
zouden meer personen met een mobiliteitsbeperking zich zelfstandig kunnen verplaatsen en is 
er minder nood aan aangepast deur-deurvervoer. Alle fasen van het traject van oorsprong tot 
bestemming moeten daartoe toegankelijk zijn. De toegankelijkheid van het openbaar vervoer 
in Brussel schiet echter te kort. Er worden wel inspanningen gedaan, maar er is nog heel wat 
werk. 

Ondanks de gunstige evolutie kampen zowel NMBS als MIVB, De Lijn en TEC (Transport En 
Commun - Société Régionale Wallonne du Transport) met grote toegankelijkheidsproblemen. 
Net zoals in Vlaanderen is ook hier nood aan een meer planmatige aanpak, meer toegankelijke 
stations en haltes, toegankelijke aanpalende publieke domeinen en toegankelijk rollend 
materieel. De complementariteit van het aangepast halte-haltevervoer met het deur-
deurvervoer moet bovendien nog sterk verbeterd worden. 

Hieronder bespreken we de dienstverlening van de MIVB en gaan we kort in op de 
toegankelijkheid van de Brusselse treinstations. De toegankelijke dienstverlening van De Lijn 
kwam eerder aan bod, onder 3.2.2.1 De Lijn. Net zoals De Lijn werkt ook de TEC aan een 
verbeterde toegankelijkheid van haar voertuigen en haltes. De TEC heeft slechts enkele lijnen 
die in het zuiden van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest doorlopen. Er wordt dan ook niet 
verder ingegaan op  de dienstverlening van de TEC. 

 

13.2.2.1 MIVB 

De MIVB  (Maatschappij voor het Intercommunaal Vervoer te Brussel) valt onder de 
bevoegdheid van het Brussels Gewest en het mobiliteitsbeleid tracht de toegankelijkheid 
ervan te verbeteren. De richtlijnen hiervoor zijn in het Beleidsplan Openbare Werken en 
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Vervoer terug te vinden.210 Bij de aanschaf van nieuwe bussen, trams en metrostellen 
wordt steeds gekozen voor rolstoeltoegankelijke voertuigen. Daarnaast wordt werk 
gemaakt van toegankelijke haltes en metrostations, dienen ook personen met een 
mobiliteitsbeperking vlot te kunnen overstappen en moet informatie auditief, visueel en 
begrijpelijk verspreid worden. Bijzonder aan de MIVB is dat zij naast het toegankelijker 
maken van het halte-haltevervoer ook voorziet in deur-deurvervoer voor personen met 
een mobiliteitsbeperking. Het Beleidsplan verwijst dan ook naar de verdere uitbouw van de 
dienst Minibussen die voor dit deur-deurvervoer instaat.  

Ook het beheerscontract omschrijft de toegankelijkheid als één van de basiskwaliteiten van 
het MIVB-aanbod.211 Door toegankelijkheid toe te voegen aan de kwaliteitsnormen van de 
dienstverlening wordt een belangrijke stap vooruit gezet. Dit zorgt immers voor meer 
zichtbaarheid in de beheersovereenkomst en bijgevolg ook in de politieke arena.   

13.2.2.1.1 Rollend materieel 

De MIVB beschikt over een geïntegreerd netwerk van 4 metro-, 18 tram-, 50 bus- en 11 
nachtbuslijnen.212 Het wagenpark bestaat uit 66 metrostellen, 363 trams, 621 bussen en 18 
aangepaste minibussen. Bij de aanschaf van nieuwe bussen, trams en metrostellen wordt 
steeds gekozen voor rolstoeltoegankelijke voertuigen. 

Bus 

68,3% van de MIVB-bussen is rolstoeltoegankelijk. De infrastructuur van de haltes is echter 
niet voldoende aangepast.213 Bovendien is de opleiding van de chauffeurs nog inadequaat 
wat betreft het gebruik van de uitschuifbare helling. Hierdoor kunnen slechts enkele 
bussen effectief van de oprijdhelling gebruik maken. 

Tram 

Op dit moment is 44,6% van de tramstellen toegankelijk voor rolstoelgebruikers.214 De 
nieuw aangekochte trams beschikken allemaal over een lage vloer en zijn uitgerust met 
automatische toegangshellingen.215 Geleidelijk aan zal het gehele wagenpark door de 
nieuwe toegankelijke trams vervangen worden. Omdat de tramhaltes niet zijn aangepast, 
kan de automatische toegangshelling echter (nog) niet overal gebruikt worden.216 De 
verticale ruimte tussen het perron van de tramhaltes en het tramstel is voor de meeste 
minder mobiele personen dan te groot om zelfstandig te kunnen instappen.  

Daarnaast tracht men de zichtbaarheid van de trams zo goed mogelijk te maken, door 
bijvoorbeeld te voorzien in opvallende LED-verlichting boven- en vooraan de tram. 

Metro 

Alle metrostellen zijn toegankelijk voor rolstoelgebruikers (lage vloer, brede deuren…).217 

210 Brussel: een pragmatische ambitie, Beleidsplan Openbare Werken en Vervoer 2010-2014, Minister van 
Openbare Werken en Vervoer, Haven van Brussel en Informatica Brigitte Grouwels. Geraadpleegd op 
http://www.brigittegrouwels.com/docs/file/beleidsbrieven/beleidsbrieven/Beleidsplan%20OWV-NL-finaal2-LR.pdf  
211 Beheerscontract tussen het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en de Maatschappij voor het Intercommunaal 
Vervoer te Brussel, 2013-2017.  
212 Activiteitenverslag – Maatschappij voor het Intercommunaal Vervoer te Brussel – 2012. 
213 CMDC-CDCS (2012), Sociaal vervoer in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, Brussel: Centrum voor 
Maatschappelijke Documentatie en Coördinatie vzw. 
214 Activiteitenverslag – Maatschappij voor het Intercommunaal Vervoer te Brussel – 2012. 
215 CMDC-CDCS (2012), Sociaal vervoer in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, Brussel: Centrum voor 
Maatschappelijke Documentatie en Coördinatie vzw. 
216 Informatie bekomen uit een gesprek met Christian de Strycker, toegankelijkheidsverantwoordelijke van de 
MIVB, op 8 augustus 2013. 
217 Activiteitenverslag – Maatschappij voor het Intercommunaal Vervoer te Brussel – 2012. 
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80% van de metrostellen beschikt over auditieve en visuele aankondigingen.218 

De dienst Minibussen 

Werking 

De dienst Minibussen van de MIVB voorziet in vraagafhankelijk deur-deurvervoer voor 
personen met een mobiliteitsbeperking.219 Dit collectief openbaar vervoer volgt een circuit 
naar gelang de aanvragen. De gebruiker wordt van deur tot deur gebracht, maar de rit 
wordt onderbroken om andere reizigers op te halen of af te zetten. De Minibussen nemen 
dus niet noodzakelijk de kortste route en zijn bijgevolg niet te vergelijken met een taxirit. 
De dienst beschikt over 18 aangepaste voertuigen. 

Om gebruik te kunnen maken van deze dienst, moet men beschikken over een geldig attest 
uitgereikt door de FOD Sociale Zekerheid dat één van volgende elementen aantoont: 

 Een verminderde zelfredzaamheid van minimum 12 punten 

 Een blijvende invaliditeit van minimum 80% 

 Een blijvende invaliditeit van de onderste ledematen die minimum een handicap 
van 50% veroorzaken 

 Een volledige verlamming of amputatie van de bovenste ledematen 

Slechtzienden en blinde personen waarvan het gezichtsverlies minimum 90% bedraagt of 
die in het bezit zijn van de nationale verminderingskaart op het openbaar vervoer kunnen 
eveneens gebruik maken van de dienst Minibussen. 

Begeleiders kunnen op aanvraag meereizen, mits er nog voldoende plaats is. 

Voor een eerste gebruik moet een registratie gebeuren. Hierdoor dient de eerste rit acht 
dagen op voorhand aangevraagd te worden. Vanaf de tweede rit bedraagt de 
reservatietermijn minimum 48 uur. De reservatie kan per telefoon, fax of e-mail. De dag 
voor de verplaatsing dient opnieuw contact opgenomen te worden met de dienst 
Minibussen om het exacte ophaaltijdstip te bekomen. Regelmatige reizigers kunnen de 
reservatie voor een volledige maand doorgeven. De dienst rijdt van maandag tot vrijdag 
tussen 6u30 en 23u00. Vanaf 20u30 is het aanbod echter beperkt. De prijs per persoon per 
rit is €1,70.  

Hervorming 

De dienst Minibussen bestaat al sinds 1976.  Alle voertuigen zijn minstens 10 jaar oud. 
Daarnaast maken niet meer dan 700 personen regelmatig gebruik van deze dienst, terwijl 
de cijfers van de FOD Sociale Zekerheid aantonen dat ongeveer 14.500 Brusselaars aan de 
gebruiksvoorwaarden voldoen.220 Zodoende wordt slechts een klein deel van de potentiële 
vervoersvraag beantwoord. De vervoerscapaciteit is niet groot genoeg, waardoor 
ritaanvragen geweigerd worden.221   
’s Avonds is de dienstverlening beperkt en op weekend- en feestdagen rijden de 
Minibussen niet uit. Ook de lange reservatietermijn vormt een knelpunt voor de gebruiker. 
De hoge kostprijs voor het Brussels Hoofdstedelijk Gewest is eveneens een belangrijk 
minpunt. Zo voert de dienst Minibussen op jaarbasis ongeveer 50.000 ritten uit, wat het 

218 CMDC-CDCS (2012), Sociaal vervoer in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, Brussel: Centrum voor 
Maatschappelijke Documentatie en Coördinatie vzw. 
219 http://www.stib.be/minibus.html?l=nl  
220 Informatie bekomen uit een gesprek met Christian de Strycker, toegankelijkheidsverantwoordelijke van de 
MIVB, op 8 augustus 2013.  
221 Naar beter openbaar vervoer voor personen met beperkte mobiliteit, 10 mei 2012, geraadpleegd op 
http://www.brigittegrouwels.com/?niv=3&subniv=2&menuid=6&paginaid=104&artikelid=939  
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Gewest liefst €2,7miljoen kost. De gebruikersbijdrage van €1,7 dekt slechts 2% van de 
vervoerskosten. Het is vanzelfsprekend dat de dienst Minibussen meer kost dan de 
organisatie van het regulier vervoer (minder passagiers per chauffeur, meer tijd nodig voor 
de rit …), maar de vraagafhankelijke minibusjes van de MIVB zouden toch soepeler en 
efficiënter moeten worden. Een modernisering dringt zich op.  

In 2012 nam Minister Grouwels dan ook het initiatief om de dienst Minibussen van de 
MIVB te hervormen.222 Het afschaffen van de dienst bleek niet echt een optie. De MIVB ziet 
het immers als haar kernopdracht om iedereen te vervoeren, inclusief personen met een 
mobiliteitsbeperking.223 Zolang deze personen niet met het reguliere vervoer kunnen 
meerijden, moet de MIVB voorzien in een alternatief. Bovendien zullen er, zelfs als het 
openbaar vervoer integraal toegankelijk is, nog steeds mensen zijn die niet met de bus, 
tram of metro kunnen reizen. Ook voor hen moet de MIVB aangepast vervoer als vangnet 
aanbieden. De MIVB beschouwt dit als een opdracht in het kader van sociaal verantwoord 
ondernemen. Hier verschilt de MIVB dus van de Vlaamse Vervoersmaatschappij De Lijn. De 
Lijn streeft naar een zo toegankelijk mogelijk openbaar vervoer netwerk, maar ziet het niet 
als haar taak om deur- deurvervoer te organiseren voor wie geen gebruik kan maken van 
het reguliere netwerk. De belbus van De Lijn is in eerste instantie erop gericht om meer 
afgelegen gebieden te ontsluiten. De toegankelijkheid van de belbussen maakt dat het 
systeem ook handig is voor personen met een mobiliteitsbeperking die zich moeilijk op het 
reguliere net kunnen verplaatsen, maar de belbus rijdt wel steeds van halte tot halte en 
niet van deur tot deur.224 Het Brussels Hoofdstedelijk Gewest is een klein en dichtbevolkt 
gebied, wat maakt dat er geen systeem nodig is om afgelegen gebieden te ontsluiten. De 
afstanden tussen de bus-, tram- en metrohaltes zijn eerder beperkt (gemiddeld 418 
meter).225 Er is dus altijd wel een halte in de buurt. Daarom focust de MIVB met de dienst 
Minibussen op personen die zich niet zelfstandig tot een halte kunnen verplaatsen, ook al is 
deze niet veraf.  

Het resultaat van de hervorming is een gemengd systeem waarbij de dienstverlening van 
de MIVB aangevuld wordt met de capaciteit van de +/- 100 aangepaste Brusselse taxi’s. De 
MIVB zal fungeren als coördinator van het nieuwe systeem. Wanneer een gebruiker een rit 
wil reserveren, neemt hij/zij contact op met de dienst Minibussen van de MIVB. De 
dispatching zal nagaan welke vervoerder het meest geschikt is voor de specifieke 
vervoersvraag (MIVB-minibus of aangepaste taxi). Zo zal de MIVB zich concentreren op 
verplaatsingen die moeilijker per taxi gerealiseerd kunnen worden, bijvoorbeeld voor 
personen met een erg grote rolstoel, groepsvervoer … De aangepaste taxi’s kunnen dan 
ingezet worden voor het vervoer van individuele reizigers die minder begeleiding vereisen 
en springen bij indien de minibussen volzet zijn, om ritweigeringen te vermijden.   

Door de dienst Minibussen aan te vullen met de aangepaste taxi’s kan de reservatietermijn 
aanzienlijk versoepeld worden. Ook de dienstverlening wordt uitgebreid. De 
vervoerscapaciteit neemt toe waardoor ritten in de avond en op weekend- en feestdagen 
mogelijk zijn. Volgens het Brussels Gewest  zou de hervorming ook een besparing 
inhouden. De kostprijs van een rit zou voor de overheid halveren, van €56 per reiziger naar 
€33. De prijs voor de gebruiker blijft gelijk: €1,7 per rit. 

Naast de samenwerking met de taxisector bouwt de hervorming nog verder op andere 
elementen. Er zal geïnvesteerd worden in 12 nieuwe minibussen en in software voor 

222 Beter aangepast vervoer voor personen met een beperkte mobiliteit, 20 juli 2012, geraadpleegd op 
http://www.brigittegrouwels.com/?niv=3&subniv=2&menuid=6&paginaid=104&artikelid=993    
223 Informatie bekomen uit een gesprek met Christian de Strycker, toegankelijkheidsverantwoordelijke van de 
MIVB, op 8 augustus 2013. 
224 Personen met een mobiliteitsbeperking kunnen onder bepaalde voorwaarden wel een belbushalte voor de deur 
aanvragen. Dit kan echter niet onbeperkt: indien er al een belbushalte in de nabije omgeving voorhanden is, 
worden dergelijke aanvragen geweigerd. 
225 Activiteitenverslag – Maatschappij voor het Intercommunaal Vervoer te Brussel – 2012. 
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ritoptimalisatie. Ook wordt bekeken hoe de interne organisatie van de dienst Minibussen, 
die nu volledig apart verloopt, geïntegreerd kan worden in het algemene contactcenter en 
back office van de MIVB.  

Op de voorgestelde hervorming kwam echter kritiek.226 Gebruikersorganisaties verzetten 
zich tegen de privatisering van de dienst Minibussen. Ze vrezen dat de omkadering door de 
Minibuschauffeurs zal ontbreken bij de aangepaste taxi’s. Bovendien betwijfelen ze of de 
maatregel inderdaad een besparing zal zijn. Ook belangenorganisaties zoals de Brusselse 
Welzijns- en Gezondheidsraad (BWR) toonden zich al kritisch. Er kunnen inderdaad enkele 
punten opgemerkt worden waarmee men bij de verdere realisatie van de hervorming best 
rekening houdt. Kwaliteitszorg is één van deze punten. Nu al bestaat binnen de 
gebruikersgroep ontevredenheid over de kwaliteit van de dienstverlening door aangepaste 
taxi’s (stiptheid, vriendelijkheid, veiligheid, hygiëne ...). Daarnaast is het zo dat er in Brussel 
heel wat kleine zelfstandige taximaatschappijen actief zijn. Voor deze vervoerders is het 
belangrijk commercieel interessante ritten uit te voeren. De ritten voor personen met een 
mobiliteitsbeperking zijn echter vaak voor korte afstanden en duren langer omdat deze 
personen meer tijd en begeleiding nodig hebben, bijvoorbeeld bij het in- en uitstappen. 
Bovendien is het de vraag of het aanbod aan aangepaste taxi’s zal volstaan. Er wordt van 
uitgegaan dat er 100 aangepaste taxi’s in Brussel rondrijden. Brussel is echter opgedeeld in 
30 vervoersgebieden. Gemiddeld zijn er slechts drie aangepaste taxi’s per gebied. Ten 
slotte is het niet zeker dat de taxi’s aanvullend op de minibussen willen rijden aan de 
tarieven die voorzien zijn. Zoals gezegd zou de hervorming volgens het Brussels Gewest een 
besparing inhouden van €56 per reiziger naar €33. Of dit haalbaar is, valt af te wachten. De 
taxisector lijkt ook minder geneigd om de dienst Minibussen aan te vullen tijdens de 
spitsuren, waarschijnlijk omdat de vraag naar taxi’s dan al erg hoog is. 

13.2.2.1.2 Haltes en metrostations 

Algemeen 

Het Brussels Gewest is verantwoordelijk voor de metrostations, terwijl de MIVB zelf 
bevoegd is voor de realisatie van de bovengrondse haltes.  

Het aantal bovengrondse halteplaatsen bedraagt 2154, waarvan er 1455 over een 
schuilhokje beschikken.227 Er zijn daarnaast 69 metrostations. In vergelijking met de 
Vlaamse vervoersmaatschappij De Lijn liggen de halteplaatsen van de MIVB redelijk dicht 
bijeen, wat de bereikbaarheid van het openbaar vervoer ten goede komt. De gemiddelde 
afstand tussen twee bushaltes is 409 meter, voor tramhaltes is dit 398 meter en voor 
metro en premetro 591 meter.  

Het Voetgangersplan, voortvloeiend uit het Brussels mobiliteitsplan Iris-2, wijst op het 
belang van een toegankelijke halteomgeving zodat ook personen met een 
mobiliteitsbeperking zich vlot naar de halte kunnen verplaatsen.228 De MIVB en Mobiel 
Brussel (Brusselse mobiliteitsadministratie) hebben al kwaliteitsnormen voor het inrichten 
van haltes en metrostations. Het Plan roept op om de toegankelijkheid van de halte en de 
halteomgeving op te nemen in het concept van haltekwaliteit. Met de wegbeheerders en 
stedenbouw moet verder bekeken worden hoe de toegang tot de haltes verbeterd kan 
worden. Het betreft dan een goede inplanting van de halte, oversteekplaatsen, 
aanlooproutes … Hiertoe zal een werkgroep ingericht worden.  

226 Taxi+-dienst voor mindervaliden, 20 juli 2012, http://www.brusselnieuws.be/artikel/gewest-hervormt-
gehandicaptenvervoer  
227 Activiteitenverslag – Maatschappij voor het Intercommunaal Vervoer te Brussel – 2012. 
228 Voetgangersplan, geraadpleegd op http://www.mobielbrussel.irisnet.be/articles/de-mobiliteit-van-
morgen/voetgangers 
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Bus 

De MIVB heeft op dit moment nog geen zicht op de toegankelijkheid van de haltes van het 
gehele busnetwerk. Wel is men gestart met een inventarisatie van de buslijnen en –haltes 
op basis van het Accessibusprincipe, waarover hieronder meer (zie 13.2.2.1.3 Toegankelijke 
informatie). Op haltes die niet voldoende aangepast zijn, kunnen de nieuwe bussen de 
automatisch uitschuifbare helling niet gebruiken, zodat het, zeker voor rolstoelgebruikers, 
niet mogelijk is om autonoom op- en af te stappen.  

Tram 

Ook de toegankelijkheidsgraad van de tramhaltes is niet exact gekend. Wel is duidelijk dat 
op alle haltes de verticale en/of horizontale afstand tussen het perron en de tramstellen te 
groot is om zelfstandig te overbruggen.229 Hierbij spelen ook veiligheidsvoorschriften een 
rol: ontwerpers en ingenieurs vrezen dat een te korte afstand tussen metrostel en perron 
mogelijke risico’s kan inhouden. Zeker op tramhaltes met een bocht doet dit probleem zich 
voor, omdat dan de afstand ten opzichte van het perron over de lengte van de tram 
verschilt. Doordat de haltes niet aangepast zijn, kunnen de nieuwste trams de automatisch 
uitschuifbare toegangshelling niet gebruiken.  

Metro 

Zoals gezegd is het Brussels Gewest verantwoordelijk voor de metrostations. In 
samenwerking met de MIVB werkt het Gewest aan een verbeterde toegankelijkheid van 
deze stations. Op dit moment zijn reeds alle metrostations uitgerust met tactiele tegels, 
geleidelijnen en brailleborden voor blinden en slechtzienden.230 Het onderhoud van deze 
faciliteiten voor blinden en slechtzienden laat jammer genoeg vaak te wensen over 
waardoor ze niet altijd meer afdoende zijn. Soms is de situatie zelfs onveilig. Het is aan het 
Brussels Gewest om hier actie te ondernemen.  

Ongeveer 95% van de metro- en premetrostations beschikt over roltrappen en 39,1% 
(zijnde 27 van de 69 stations) is rolstoeltoegankelijk.231 Op het metroplan van de MIVB 
worden alle toegankelijke metrostations aangeduid met een rolstoelsymbool.232 Tegen 
2018 zouden in alle metrostations liften aanwezig moeten zijn.233 De automatisatie van het 
metronetwerk, een groot toekomsproject waar de MIVB volop aan werkt, is een grote 
opportuniteit voor toegankelijkheid. Het project dient aangegrepen te worden om in de 
toekomst over te gaan tot een integrale toegankelijkheid van het metroaanbod.234  

Het grootste probleem voor een toegankelijk metrovervoer is echter de verticale en 
horizontale ruimte tussen perron en metrostel. Dit obstakel is moeilijk zelfstandig te 
nemen, zeker voor een elektrische rolstoel. De overbrugging van de verticale en de 
horizontale ruimte tussen perron en metrostel blijkt moeilijk te zijn omdat er meerdere 
types metrostellen in gebruik zijn met elk een andere opstap en met deuren op 
verschillende plaatsen.235 Bovendien zijn niet alle perrons even hoog en liggen sommige 
metrostations in een bocht waardoor de afstand tussen metrostel en perron over de lengte 

229 Informatie bekomen uit een gesprek met Christian de Strycker, toegankelijkheidsverantwoordelijke van de 
MIVB, op 8 augustus 2013. 
230 CMDC-CDCS (2012), Sociaal vervoer in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, Brussel: Centrum voor 
Maatschappelijke Documentatie en Coördinatie vzw. 
231 Activiteitenverslag – Maatschappij voor het Intercommunaal Vervoer te Brussel – 2012. 
232 Metroplan MIVB: http://www.stib.be/irj/go/km/docs/STIB-
MIVB/INTERNET/attachments/Plan_reseau/CHRONO_Intermodal.pdf       
233 Beheerscontract tussen het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en de Maatschappij voor het Intercommunaal 
Vervoer te Brussel, 2013-2017.  
234 Informatie bekomen uit een gesprek met Christian de Strycker, toegankelijkheidsverantwoordelijke van de 
MIVB, op 8 augustus 2013. 
235 Informatie bekomen uit een gesprek met Christian de Strycker, toegankelijkheidsverantwoordelijke van de 
MIVB, op 8 augustus 2013. 
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van het voertuig verschilt. Ook spelen, net zoals bij de trams, veiligheidsvoorschriften een 
rol: ontwerpers en ingenieurs vrezen dat een te korte afstand tussen metrostel en perron 
mogelijke risico’s kan inhouden.  

Om hier enigszins aan tegemoet te komen, voorziet de MIVB in assistentie.236 Voor reizigers 
in een elektrische rolstoel is de assistentie noodzakelijk. Een medewerker van de MIVB 
haalt de minder mobiele reiziger af bij het loket, begeleidt hem/haar bij de aankoop van 
een ticket en bij het betreden van het metrostel. De begeleider vergezelt de minder 
mobiele gebruiker gedurende het hele metrotraject zodat hij deze ook kan begeleiden bij 
het uitstappen.  Er zijn 270 specifiek opgeleide MIVB-medewerkers die voor deze 
begeleiding instaan.237 Maandelijks maken 100 à 150 reizigers gebruik van de 
dienstverlening.238 De reden van dit redelijk beperkt gebruik ligt in het feit dat de publiciteit 
voor deze dienstverlening bewust laag gehouden wordt om overbevraging te vermijden.  

De begeleiding is volledig gratis. De dienstverlening is wel beperkt tot de toegankelijke 
metrostations (na te gaan via het metroplan). Indien een overstap tussen de lijnen 
noodzakelijk is, vindt deze steeds plaats in het metrostation Beekkant. De MIVB raadt aan 
om de spitsuren te vermijden. Het aantal rolstoelgebruikers is beperkt tot één per 
metrostel.  

De assistentie in de metro wordt dagelijks aangeboden en dit tussen 7u00 en 20u45. De 
assistentie kan best op voorhand (maximum 1 dag tot minimum 1 uur) gereserveerd 
worden. De reservatie kan via telefoon  of via een online formulier.239 De reiziger kan de 
assistentie ook oproepen in het metrostation zelf, via Customer Care of de contactzuilen. Er 
wordt dan zo snel mogelijk een MIVB-medewerker gestuurd, maar het kan zijn dat deze 
van een ander station moet komen waardoor de wachttijd kan toenemen. Daarom is 
reservatie toch aangewezen.   

Het voorzien in begeleiding sluit natuurlijk niet volledig aan bij de inclusiegedachte en de 
wens van personen met een beperking om zich autonoom te kunnen verplaatsen.  

13.2.2.1.3 Toegankelijke informatie 

Naast de toegankelijkheid van rollend materieel en van haltes en stations mag het belang 
van toegankelijke informatie niet onderschat worden. Zowel voor als tijdens de reis moet 
de reiziger, of deze nu minder mobiel is of niet, toegang hebben tot auditieve, visuele en 
begrijpelijke informatie.  

Alle metrostations beschikken over plannen in braille voor blinden en slechtzienden. De 
nieuwe bus-, tram en metrovoertuigen beschikken over audio- en visuele informatie.  

Accessibus 

Zoals gezegd hebben de meeste MIVB-bussen een verlaagde vloer, beschikken ze over een 
uitklapbaar hellend vlak en een voorbehouden plaats voor rolstoelgebruikers, aangeduid 
met een grondmarkering. Daarnaast zet de MIVB ook in op toegankelijke haltes. Het is 
echter niet mogelijk om op korte termijn alle haltes volledig toegankelijk te maken. Om de 
periode tot integrale toegankelijkheid te overbruggen, voegde de MIVB het Accessibus-
principe in.240  

Accessibus is een toegankelijkheidsmaatregel die erg efficiënt is met beperkte middelen. 
Het belangrijkste onderdeel van de maatregel is de inventarisatie van buslijnen en –haltes 

236 http://www.mivb.be/pmr-pbm-metro.html?l=nl  
237 Activiteitenverslag – Maatschappij voor het Intercommunaal Vervoer te Brussel – 2012. 
238 Informatie bekomen uit een gesprek met Christian de Strycker, toegankelijkheidsverantwoordelijke van de 
MIVB, op 8 augustus 2013. 
239 http://www.mivb.be/forms.html?l=nl  
240 http://www.stib.be/Accessibus.html?l=nl  
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vanuit toegankelijkheidsoogpunt. Zo beschikt de reiziger over duidelijke informatie over de 
toegankelijkheidsgraad van de bushaltes en –lijnen en kan hij/zij de busreis goed plannen. 
Daarnaast zet de MIVB zich in om toegankelijke bussen specifiek in te zetten op lijnen waar 
de toegankelijkheid van de haltes redelijk hoog is. Ook worden op deze lijnen chauffeurs 
ingezet die een toegankelijkheidsopleiding gevolgd hebben. Accessibus richt zich in eerste 
instantie op de rolstoelgebruiker. 

De toegankelijkheid van de bushaltes wordt beoordeeld op basis van een objectief 
evaluatiesysteem. Er wordt onderscheid gemaakt tussen toegankelijke,  begaanbare en niet 
toegankelijke  haltes:  

 Toegankelijke halte, aangeduid met symbool :  

- Grondbekleding: zonder gaten 
- Hellingsramp bus: maximum 10% 
- Helling halte: maximum 2% 
- Manoeuvreerruimte: minimum 150 cm 
- Nauwste doorgang: minimum 90 cm 

Dit toegankelijkheidsniveau laat een rolstoelgebruiker toe zich makkelijk te 

verplaatsen. 

 Begaanbare halte, aangeduid met symbool : 

- Grondbekleding: niet ingericht 
- Hellingsramp bus: maximum 30% 
- Helling halte: -- 
- Manoeuvreerruimte: minimum 120 cm 
- Nauwste doorgang: minimum 75 cm 

Dit toegankelijkheidsniveau laat een rolstoelgebruiker toe zich te verplaatsen, 

mits beperkte hulp. De rolstoelgebruikers die toch alleen reizen, moeten zeer 

mobiel zijn om bepaalde hindernissen te overwinnen. 

 Niet toegankelijke haltes: 

- Halte waarover de MIVB geen toegankelijkheidsniveau meedeelt  
- Zelfs zeer mobiele rolstoelgebruikers kunnen moeilijkheden 

ondervinden om aan deze haltes in- of uit te stappen 
- De MIVB raadt ten zeerste af deze haltes te gebruiken, maar verbiedt 

het niet 
- Hiertoe behoren ook de haltes van lijnen waar het 

toegankelijkheidsniveau nog niet is bepaald 

De reiziger kan dankzij de bushalte-inventarisatie nagaan van welke buslijnen en haltes 
hij/zij gebruik kan maken. Dit maakt het voor de rolstoelgebruiker veel eenvoudiger om 
een traject met het openbaar vervoer te plannen. Bij het plannen van de reis is de 
informatie beschikbaar op de lijnschema’s, raadpleegbaar op de website van de MIVB. Het 
toegankelijkheidsniveau van de bushaltes wordt door middel van bovenstaande logo’s op 
de lijnschema’s vermeld. Ook de halteborden vermelden het logo. Toegankelijke bussen 
hebben op de onderkant van de voorruit eveneens het toegankelijkheidslogo zodat 
duidelijk is dat de bus aangepast is aan de noden van rolstoelgebruikers. Aan boord, ten 
slotte, wordt het toegankelijkheidsniveau van de komende haltes op de 
informatieschermen getoond. 

Op dit moment is de rolstoeltoegankelijkheid nog maar voor vijf buslijnen in kaart 
gebracht: 
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 Lijn 12 (Brussels City/Luxemburg – Brussels Airport) 

 Lijn 21 (Luxemburg – Brussels Airport) 

 Lijn 48 (Beurs-Stalle)  

 Lijn 71 (De Brouckère – Delta) 

 Lijn 84 (Beekkant – Heizel)  

De MIVB wil het aantal geïnventariseerde buslijnen en –haltes snel uitbreiden. Het principe 
zal geleidelijk aan op het hele net worden toegepast. 

13.2.2.1.4 Opleiding van chauffeurs 

MIVB-chauffeurs en -medewerkers krijgen in hun opleiding ook een onderdeel over 
toegankelijkheid en dienstverlening aan reizigers met een beperkte mobiliteit.241 Deze 
opleiding is nog redelijk beperkt, al zal ze gaandeweg worden uitgebreid. Dit onder andere 
omdat de voertuigen steeds toegankelijker worden en het personeel in staat moet zijn om 
te werken met deze faciliteiten, bijvoorbeeld automatisch uitschuifbare hellingen. 

13.2.2.1.5 Kortingen en tegemoetkomingen 

Kaart Kosteloze begeleider 

Sinds mei 2013 kunnen begeleiders van personen met een beperkte mobiliteit gratis 
gebruik maken van het vervoersaanbod van de MIVB.242 Men dient hiervoor te beschikken 
over een MOBIB-kaart, een vervoersbewijs waarop abonnementen, tickets… opgeladen 
kunnen worden. De begeleider moet in het bezit zijn van een geldige Kaart Kosteloze 
Begeleider, welke door de NMBS wordt uitgereikt (zie 3.2.2.2.6 Kortingen en 
tegemoetkomingen). Na voorlegging van deze documenten in één van de MIVB-winkels 
(BOOTIK) kan het begeleidervervoersbewijs op de MOBIB-kaart van de minder mobiele 
reiziger opgeladen worden. De kaart is één jaar geldig.  

De begeleiderskaart is enkel bruikbaar in combinatie met een geldig vervoersbewijs voor 
de persoon met beperkte mobiliteit. Deze laadt zijn/haar persoonlijk vervoersbewijs (ticket, 
abonnement, vrijkaart…) op de MOBIB-kaart op. De ontwaarding van de MOBIB-kaart dient 
dan tweemaal te gebeuren: een keer voor het vervoersbewijs van de minder mobiele 
reiziger en een keer voor de begeleiderskaart.  

Nationale verminderingskaart  

Personen met een visuele handicap die beschikken over een nationale verminderingskaart 
mogen gratis reizen op het MIVB-net.243 Zij mogen ook gratis een geleidehond meenemen. 
De nationale verminderingskaart moet aangevraagd worden bij de Federale 
Overheidsdienst Sociale Zekerheid. Met deze kaart kan dan een MOBIB-vrijkaart 
aangevraagd worden. 

Blinden en slechtzienden kunnen zich voor de aanvraag van een MOBIB-kaart richten tot de 
MIVB-BOOTIK of tot één van de samenwerkende instellingen (Brailleliga, Blindenzorg Licht 
en Liefde en het Oeuvre Nationale des Aveugles). De partnerverenigingen van de 
MIVB helpen de aanvragers bij het verzamelen van alle noodzakelijke gegevens en geven 
deze door aan de MIVB.  

Personen met een visuele handicap zullen bij een controle in het bezit moeten zijn van hun 

241 Informatie bekomen uit een gesprek met Christian de Strycker, toegankelijkheidsverantwoordelijke van de 
MIVB, op 8 augustus 2013. 
242 http://www.mivb.be/PMR_PBM.html?l=nl&news_rid=/STIB-MIVB/INTERNET/ACTUS/2013-
04/WEB_Article_1367220585780.xml  
243 http://www.mivb.be/faq_mobib.html?l=nl&news_rid=/STIB-MIVB/INTERNET/ACTUS/2010-
07/WEB_Article_1278576824708.xml  
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nationale verminderingskaart op het openbaar vervoer en van een geldig vervoersbewijs 
op hun MOBIB-kaart. Zij zijn op de bus en de tram wel vrijgesteld van de verplichting tot 
ontwaarden.  

Gratis vervoersbewijs voor begeleiders van blindengeleidehonden tijdens de training 

De MIVB biedt een gratis vervoersbewijs voor de begeleiders van blindengeleidehonden 
gedurende de opleiding van het dier.244 De organisatie die instaat voor de opleiding moet 
de aanvraag schriftelijk (via brief of e-mail) indienen bij de 
toegankelijkheidsverantwoordelijke van de MIVB. Ontvangt de organisatie een schriftelijk 
ondertekend akkoord van de toegankelijkheidsdienst, dan kan ze met het bewijs in een 
MIVB-BOOTIK een MOBIB-kaart verkrijgen waarop een MIVB-jaarabonnement wordt 
geladen. Deze kaart wordt aan de blindengeleidehond gelinkt, zodat meerdere personen 
de kaart kunnen gebruiken. De begeleider kan dus ook enkel gratis reizen indien hij/zij 
vergezeld is van de blindengeleidehond.  

65+ abonnement 

Tot mei 2013 konden senioren gratis gebruik maken van het MIVB-netwerk. Dit gratis 
abonnement bestaat niet meer. Wel kunnen 65plussers een abonnement verkrijgen aan 
het voordelig tarief van €60 (ter vergelijking: een gewoon jaarabonnement kost €499).245 
Senioren met een leefloon hebben wel nog recht op een gratis abonnement. Dit S-
abonnement is bestemd voor alle personen die recht hebben op een leefloon of een 
equivalent van het leefloon en hun rechthebbenden.246 Het S-abonnement wordt 
uitsluitend verstrekt aan personen gedomicilieerd in één van de 19 Brusselse gemeenten 
en die ten laste zijn van één van de 19 Brusselse OCMW's. Ook 65plussers met een RVV of 
OMNIO-statuut behouden het recht op een gratis MIVB-abonnement. 

Brusselse senioren die gebruik willen maken van De Lijn dienen een geldig vervoersbewijs 
aan te kopen. Voor een jaarabonnement betalen zij wel een voordelig tarief: €36. De 
verschillende abonnementen en tarieven kunnen voor senioren aanleiding geven tot 
verwarring. Een eenheidstatuut zou handiger zijn. 

RVV/OMNIO-abonnement 

Personen die recht hebben op een verhoogde verzekeringstegemoetkoming geneeskundige 
zorg (RVV of WIGW-statuut), personen met een OMNIO-statuut, oud-strijders, 
gelijkgestelden en hun personen ten laste hebben recht op een RVV/OMNIO-abonnement 
aan het voordelig tarief van €85 per jaar of €8,10 per maand.247  Om de korting te 
bekomen, dient het overeenkomstig attest van het ziekenfonds voorgelegd te worden.  

13.2.2.1.6  Conclusie 

De MIVB werkt gestaag aan de toegankelijkheid van haar aanbod. Wel is het duidelijk dat 
de visie van de MIVB op toegankelijkheid wat achterop hinkt, zeker bij het bestuur en de 
ingenieurs. Men focust vooral op toegankelijkheid van het rollend materieel en de 
halteplaatsen voor rolstoelgebruikers en blinden en slechtzienden.248 Natuurlijk vormen 
deze twee groepen slechts een onderdeel van de groep personen met een 
mobiliteitsbeperking. Daarnaast werkt de MIVB te weinig vanuit de inclusiegedachte. 
Inclusie houdt in dat het regulier openbaar vervoer integraal toegankelijk is zodat personen 

244 http://www.stib.be/PMR_PBM.html?l=nl&news_rid=/STIB-MIVB/INTERNET/ACTUS/2013-
06/WEB_Article_1372256630150.xml  
245 http://www.stib.be/abonnement-65-plus.html?l=nl  
246 http://www.stib.be/abo-s.html?l=nl  
247 http://www.mivb.be/OMNIO.html?l=nl  
248 Toegankelijkheid MIVB, Centrum voor Gelijkheid van Kansen en Racismebestrijding, 22 februari 2012, 
geraadpleegd op http://www.diversiteit.be/index.php?action=artikel_detail&artikel=651  
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met een mobiliteitsbeperking er zelfstandig gebruik van kunnen maken. De MIVB voorziet 
vooral in specifieke diensten voor de minder mobiele reiziger, naast het gewone vervoer, 
bijvoorbeeld de assistentie in de metro en de dienst Minibussen. Gaandeweg verandert 
deze opvatting wel en is er meer aandacht voor een ruimere opvatting van 
toegankelijkheid, maar een visieverandering vraagt tijd. De opname van toegankelijkheid 
als één van de basiskwaliteiten van de MIVB in het nieuwe beheerscontract is een 
belangrijke stap hierin.249  

Naast de typische grootstedelijke problemen waarmee het vervoer in Brussel en dus ook de 
MIVB geconfronteerd worden, biedt het compacte karakter van het Brussels Gewest 
natuurlijk ook voordelen. De schaalgrootte waarop toegankelijkheid dient aangepakt te 
worden is kleiner, het openbaar vervoer is uitgebreid voorhanden, afstanden naar 
halteplaatsen zijn beperkt en de meeste voorzieningen (winkels, administratie, 
ziekenhuizen, ontspanning, cultuur …) bevinden zich in de nabije omgeving waardoor het 
vaak niet nodig is zich over grote afstanden te verplaatsen. Een efficiënte investering in de 
toegankelijkheid van het openbaar vervoer kan op korte termijn merkbare positieve 
gevolgen hebben voor een groot deel van de Brusselaars en de externe bezoekers 
(toeristen, pendelaars …). 

 

13.2.2.2 NMBS 

De toegankelijkheid van de NMBS kwam al uitgebreid aan bod onder 3.2.2.2 NMBS. Binnen 
het Brussels Hoofdstedelijk Gewest liggen 30 treinstations. Alle stations met loketten 
beschikken over een ringleiding ten behoeve van doven en slechthorenden. Slechts vier van 
deze stations bieden (te reserveren) assistentie  voor rolstoelgebruikers. Het gaat om 
Brussel-Noord, Brussel-Zuid, Brussel-Centraal en Brussel-Luxemburg. Vijf andere stations 
bieden assistentie voor minder mobiele reizigers die geen rolstoelgebruiker zijn (blinden en 
slechtzienden bijvoorbeeld).  

 

13.2.3 Deur- deurvervoer en gang-gangvervoer 

Inzetten op een integraal toegankelijk openbaar vervoer is essentieel voor de 
maatschappelijke participatie en integratie van personen met een mobiliteitsbeperking. Het 
openbaar vervoer is echter nog niet volledig toegankelijk. Ook zullen er steeds personen zijn 
die ondanks een toegankelijk aanbod geen gebruik kunnen maken van het openbaar vervoer. 
Daarom zal er steeds nood zijn aan aangepast deur- deur- en gang- gangvervoer, als vangnet 
voor wie niet met het reguliere net meekan.  

Alle vormen van toegankelijk en aangepast vervoer zijn belangrijk om de potentiële 
vervoersvraag te kunnen beantwoorden (eigen aangepaste wagen, vervoer door 
familie/vrienden, openbaar vervoer, commercieel en niet-commercieel deur-deurvervoer…). 
Bovendien zouden al deze vormen complementair aan elkaar moeten functioneren.  

Ook in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest is het aanbod van deur-deur- en gang-gangvervoer 
voor personen met een mobiliteitsbeperking enorm versnipperd. Dit komt doordat heel wat 
vervoersaanbieders zich spontaan ontwikkelden als antwoord op een specifieke, lokale 
probleemsituatie. Het resultaat is een lappendeken van kleine en grote initiatieven, elk met 
hun eigen doelstellingen, werking en doelgroep. Het is in kader van dit rapport niet mogelijk 
om de hele complexiteit van het landschap aan aangepast vervoer weer te geven.250 Hieronder 

249 Beheerscontract tussen het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en de Maatschappij voor het Intercommunaal 
Vervoer te Brussel, 2013-2017. 
250 In 2012 voerde Centrum voor Maatschappelijke Documentatie en Coördinatie een uitgebreid onderzoek naar 
het aanbod aan sociaal (niet-commercieel) vervoer in Brussel, waarin de verschillende vervoersdiensten besproken 
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wordt wel een overzicht gegeven van de belangrijkste categorieën van deur-deur en gang-
gangvervoer.  

Omdat het businessplan zich richt op de Nederlandstalige Brusselaar focussen we hierbij op de 
Nederlandstalige en tweetalige vervoersaanbieders. Dit wil niet zeggen dat Nederlandstalige 
Brusselaars geen gebruik kunnen maken van Franstalige dienstverleners. Er is geen strikte 
afbakening tussen de Franstalige en Nederlandstalige dienstverlening. Heel wat Franstalige 
diensten staan open voor Nederlandstaligen en andersom. De beschikbaarheid, de nabijheid 
en de kwaliteit van de diensten is voor de persoon met een mobiliteitsbeperking vaak 
belangrijker dan de taal van de dienstverlening.251 

 

13.2.3.1 Commercieel deur-deurvervoer en gang-gangvervoer 

Iedereen, dus ook minder mobiele personen, kunnen beroep doen op commerciële 
vervoersaanbieders, zoals taxi’s. Sommige ondernemingen richten zich geheel of 
gedeeltelijk op reizigers met een mobiliteitsbeperking en investeren in aangepaste 
voertuigen. Deze bedrijven zijn commercieel ingesteld waardoor de dienstverlening relatief 
duur is.  

13.2.3.1.1 Taximaatschappijen 

De Brusselse Gewestregering, beleidsdomein Mobiliteit, is bevoegd voor de regelgeving 
met betrekking tot taximaatschappijen. In tegenstelling tot Vlaanderen voerde het Brussels 
Hoofdstedelijk Gewest in het verleden een actief beleid om het aanbod aan aangepaste 
taxi’s te verhogen door middel van tegemoetkomingen in de kosten van 
voertuigaanpassing.252 Daarnaast kent het Brussels Gewest vergunningen toe aan de 
zogenaamde gemengde taxi’s’.253 Reeds +/- 100 Brusselse taxi’s kregen van het Gewest een 
licentie als ‘gemengde taxi’ en zijn uitgerust voor rolstoelvervoer.254 De chauffeurs van deze 
taxi’s krijgen een specifieke opleiding bij het Gewest en de Directie Taxi’s van het Gewest 
behandelt klachten rond dienstverlening van aangepaste taxi’s.  

De 100 aangepaste taxi’s zijn over 43 taximaatschappijen verspreid. Om een toegankelijke 
taxi te boeken, kan de persoon met een mobiliteitsbeperking één van deze maatschappijen 
rechtstreeks contacteren. Mobiel Brussel, de gewestelijke mobiliteitsadministratie, heeft 
op haar website een lijst van de 43 bedrijven en hun contactgegevens opgenomen.255 Het is 
echter eenvoudiger om contact op te nemen met één van de zes telefooncentrales die 
instaan voor de dispatching van de taxi’s, waaronder ook de aangepaste voertuigen. De 
tarieven van de aangepaste taxi’s zijn gelijk aan deze van de gewone taxi’s.  

Naast het stimuleren van het aanbod aan aangepaste taxi’s voorziet het Brussels Gewest 
ook in een systeem van taxicheques via de Brusselse gemeenten.256 Op dit moment werken 
15 van de 19 Brusselse gemeenten mee. De gemeenten Koekelberg, Schaarbeek, Sint-
Pieters-Woluwe en Brussel Stad stapten nog niet mee in het initiatief. De deelnemende 

en met elkaar vergeleken werden: CMDC-CDCS (2012), Sociaal vervoer in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, 
Brussel: Centrum voor Maatschappelijke Documentatie en Coördinatie vzw. 
251 De thuiszorg onder de loep in Brussel, Kenniscentrum Woonzorg Brussel, september 2010. 
252 Zie het Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering  van 4 maart 1999 betreffende de toekenning van 
subsidies voor het aanpassen en uitrusten van de Brusselse taxi’s, B.S. 4 augustus 1999. 
253 Onder andere: Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 28 maart 2002 betreffende de 
ingebruikstelling van zes taxivoertuigen aangepast aan het vervoer van mindervaliden en de toekenning van 
subsidies voor het aanpassen en uitrusten van deze voertuigen, B.S. 4 oktober 2002. 
254 http://www.mobielbrussel.irisnet.be/articles/taxi/taxis-pbm  
255 http://www.mobielbrussel.irisnet.be/articles/taxi/taxis-pbm   
256 http://www.mobielbrussel.irisnet.be/articles/taxi/een-taxi-er-voor-iedereen  
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gemeenten ontvangen van het Gewest een subsidie om de taxicheques te financieren.257 
Brusselaars met een handicap en Brusselse senioren die aan bepaalde voorwaarden 
voldoen, kunnen van de cheques gebruik maken voor ritten in of vertrekkend vanuit het 
Brussels Hoofdstedelijk Gewest. Elke cheque heeft een waarde van €5. In 2010 (toen nog 
maar 12 deelnemende gemeenten) werden 32.113 taxicheques besteld waarvan er 24.872 
werden gebruikt.258 In 2011 (eveneens nog maar 12 deelnemende gemeenten) werden 
34.816 taxicheques besteld. De inwoners van Jette, Sint-Jans-Molenbeek en Anderlecht 
bestellen en gebruiken de meeste cheques. 

13.2.3.1.2 Niet-dringend zittend ziekenvervoer 

Net zoals in Vlaanderen zijn ook in het Brussels Gewest enkele commerciële diensten actief 
die zich specifiek toeleggen op het niet-dringend zittend ziekenvervoer. Deze commerciële 
diensten worden vaak door ziekenfondsen ingeschakeld voor het medisch vervoer van hun 
leden. 

 

13.2.3.2 Niet-commercieel deur-deurvervoer en gang-gangvervoer 

Naast commerciële aanbieders van aangepast vervoer zijn er ook heel wat initiatieven die 
niet op winst gericht zijn. De tarieven die deze diensten hanteren, zijn dan ook voordeliger. 
Zeker voor personen met een beperkter inkomen is deze dienstverlening belangrijk. Ook in 
Brussel is er weinig uniformiteit in de werking, organisatie en voorwaarden van de niet-
commerciële aanbieders van deur-deurvervoer en gang-gangvervoer. Het aanbod is dan 
ook versnipperd en niet evenredig over het grondgebied verdeeld.259 Het niet-commercieel 
vervoersaanbod situeert zich vooral centraal. Het zuiden van het Brussels Hoofdstedelijk 
Gewest kent zo goed als geen dienstverleners. Hierna geven we een overzicht van de 
belangrijkste vormen van niet-commercieel aangepast vervoer in Brussel. 

Hierbij is op te merken dat, hoewel er heel wat verschillende diensten in Brussel actief zijn, 
het aanbod toch erg ontoereikend is. Dit komt onder andere doordat heel wat 
vervoersdiensten zich richten op een erg beperkte doelgroep of andere 
gebruiksvoorwaarden hanteren. Zo zijn er verschillende diensten die enkel rijden in een 
bepaald grondgebied, vaak beperkt tot de eigen (en enkele omliggende) gemeenten. Ook 
zijn er meerdere organisaties die zich beperken tot niet-dringend medisch vervoer. 
Anderen rijden enkel voor leden of deelnemers van de organisatie, of alleen voor de 
inwoners van de eigen gemeente, of louter voor 60plussers … Slechts enkele vervoerders 
stellen hun dienstverlening open voor alle Brusselaars met een mobiliteitsbeperking. 

13.2.3.2.1 Vervoer door vrijwilligers 

Personen die zich door een beperking, ziekte of ouderdom niet zelfstandig kunnen 
verplaatsen, kunnen beroep doen op diensten voor vervoer door vrijwilligers.260 Omdat bij 
de meerderheid van deze diensten de vrijwilligers het vervoer met de eigen wagen 
uitvoeren, is rolstoelvervoer vaak niet mogelijk. Enkel de vrijwilligersdiensten die over een 
aangepast voertuig beschikken, kunnen rolstoelvervoer aanbieden. Bij sommige aanbieders 
van vrijwilligersvervoer geldt bovendien een inkomensvoorwaarde. Alleen personen met 
een beperkt inkomen kunnen dan van deze dienst gebruik maken.  

257 Onder andere: Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 28 april 2011 houdende toekenning van 
een subsidie 21.273,98 EUR, aan de gemeente Anderlecht, voor de verdeling van taxicheques met universele 
waarde op het grondgebied van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, B.S. 11 mei 2011. 
258 Vraag nr. 842 van de heer Jef Van Damme d.d. 27/07/2012, Vragen en Antwoorden  nr. 32, Brussels 
Hoofdstedelijk Parlement, gewone zitting 2011-2012, 15 september 2012. 
259 CMDC-CDCS (2012), Sociaal vervoer in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, Brussel: Centrum voor 
Maatschappelijke Documentatie en Coördinatie vzw. 
260 www.meermobiel.be/nl/wat-bestaat-er/vrijwilligersvervoer  
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In het Brussels Hoofdstedelijk Gewest is slechts één Minder Mobielen Centrale (MMC) 
actief die bij Taxistop is aangesloten: de MMC van Jette.261 De praktische organisatie van 
deze MMC is in handen van het OCMW van Jette.262  

Daarnaast zijn er ook andere lokale diensten die vervoer door vrijwilligers aanbieden, maar 
niet aangesloten zijn bij Taxistop. Het gaat bijvoorbeeld om de vervoerdienst aangeboden 
door Solidariteit voor het Gezin vzw (een dienst voor gezinszorg die zich met haar vervoer 
wel richt op de eigen cliënten) en Regionaal Thuiszorgcentrum Brussel – Iris (regionaal 
dienstencentrum, vervoer beperkt tot de gebruikers van het centrum). 

13.2.3.2.2 Diensten voor aangepast vervoer 

Personen die door een beperking, ziekte of ouderdom zich niet kunnen verplaatsen met de 
eigen wagen, het openbaar vervoer of andere vervoersmodi, kunnen beroep doen op een 
dienstverlener van aangepast vervoer. Rolstoelvervoer is mogelijk bij al deze 
vervoerdiensten. Deze diensten zijn niet commercieel ingesteld en bieden vervoer aan 
tegen een lager tarief dan het commercieel vervoer. 

Sociaal Vervoer Brussel 

Algemeen 

Sociaal Vervoer Brussel is de enige door de Vlaamse overheid erkende Brusselse Dienst 
Aangepast Vervoer (DAV). Deze erkenning zorgt ervoor dat de dienst gesubsidieerd wordt 
door Vlaanderen (via beleidsdomein Mobiliteit, zie 1.2.3.2.2). Van zodra het nieuwe 
decreet tot compensatie van het aangepast vervoer in werking treedt, kan de DAV Sociaal 
Vervoer Brussel een aanvraag indienen om erkend te worden voor compensatie.263 

Daarnaast ontvangt de dienst in het kader van het Stedenfonds 2008-2013 ook een toelage 
van de Vlaamse Gemeenschapscommissie.264 Voor 2012 bedroeg dit €193.000.265 In 2013 
gaat het om €205.000.266 

Werking 

Sociaal Vervoer Brussel richt zich op personen met een mobiliteitsbeperking die niet 
zelfstandig gebruik kunnen maken van het openbaar vervoer. Het werkingsgebied strekt 
zich uit over de 19 gemeenten van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. De dienst rijdt alle 
dagen en dit van ’s morgens tot ‘s avonds laat.267 Ritten kunnen telefonisch, via fax of per 
e-mail gereserveerd worden. De gebruiker betaalt €0,65 per kilometer (€0,90 vanaf de 
26ste kilometer) met een minimum van €1,50 per rit. Een eventuele eerste begeleider kan 
gratis mee rijden. Het jaarlijks lidgeld bedraagt € 5,00.  

Naast de vervoerdienst heeft Sociaal Vervoer Brussel nog een bijzonder project: ‘Run!’. 
Sociaal Vervoer Brussel ontwikkelde dit project, omdat zij regelmatig ritaanvragen moeten 
weigeren, ten gevolge van een tekort aan capaciteit. Door op een creatieve manier met de 

261 www.taxistop.be/1/mmc/   
262 CMDC-CDCS (2012), Sociaal vervoer in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, Brussel: Centrum voor 
Maatschappelijke Documentatie en Coördinatie vzw.  
263 Decreet van 12 december 2012 tot compensatie van de openbaredienstverplichting tot het vervoer van 
personen met een handicap of een ernstig beperkte mobiliteit, B.S. 17 januari 2013. 
264 Collegebesluit van 18 oktober 2007 houdende de goedkeuring van de ‘Beleidsovereenkomst tussen de Vlaamse 
Gemeenschap en de Vlaamse Gemeenschapscommissie voor de periode 2008-2013’ in uitvoering van het decreet 
tot vaststelling van de regels inzake de werking en de verdeling van het Stedenfonds, geraadpleegd op 
http://www.vgc.be/bestuur/cms_college/2007/2007-10/cb-07327-wg-sb-stf-jw-STEF%20beleidsovereenkomst.pdf 
265 Collegebesluit nr.20112012-0313 van 1 februari 2012 houdende de subsidiëring van sociaal vervoer. 
Geraadpleegd op http://www.vgc.be/bestuur/cms_college/2012/2012-01/cb-1112-0313.pdf     
266 Informatie bekomen uit gesprek met Alex Penninckx, coördinator Sociaal Vervoer Brussel, op 8 augustus 2013. 
267 www.sociaalvervoerbrussel.be  
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bestaande vervoersmogelijkheden om te springen, kan vaak wel een oplossing gevonden 
worden. Het Run!-project is er om minder mobiele personen te helpen bij het vinden van 
deze oplossing. Sociaal Vervoer Brussel zoekt de meest gepaste en goedkoopste oplossing 
of biedt de aanvrager de nodige informatie. Per jaar worden toch zo’n 260 personen 
geholpen. Run! kan een oplossing zijn voor: 

 De organisatie van verre of complexe verplaatsingen waarbij een traject 
uitgestippeld wordt, bijvoorbeeld door het complementair inzetten van de trein 
en een dienst aangepast vervoer. Sociaal Vervoer Brussel brengt de stations op de 
hoogte en zorgt dat er hulp is bij het in - en uitstappen. Indien nodig reist er een 
begeleider mee. Elke stap wordt telefonisch opgevolgd zodat er niets verkeerd 
kan lopen. 

 Het toegankelijk maken van gebouwen door middel van een mobiele ramp. 

 Het ter beschikking stellen van een chauffeur wanneer de aanvrager over een 
eigen wagen beschikt, maar tijdelijk niet zelf kan rijden. 

 Het uitstippelen en inoefenen van trajecten met het openbaar vervoer zodat de 
gebruiker na enkele keren de reis zelfstandig kan maken. 

 Het uitwerken van een oplossing van vervoersnoden van overheid en instellingen 

 … 

Andere initiatieven 

Naast Sociaal Vervoer Brussel zijn er nog andere niet-commerciële initiatieven die in het 
Brussels Hoofdstedelijk Gewest rolstoeltoegankelijk vervoer aanbieden. De meeste van 
deze diensten zijn in eerste instantie Franstalig. Natuurlijk kan ook de Nederlandstalige 
Brusselaar er beroep op doen. Eerder werd al opgemerkt dat voor veel gebruikers het 
aanbod en de kwaliteit van de dienstverlening belangrijker zijn dan de taal.   

Ook vanuit gemeenten en OCMW’s wordt soms rolstoelvervoer georganiseerd, zie 
13.2.3.2.3. Daarnaast biedt ook één van de Brusselse lokale dienstencentra rolstoelvervoer 
aan en dit over het hele grondgebied van het Brussels Gewest, zie 13.2.3.2.4 Lokale 
dienstencentra. 

Samenwerkingsverbanden 

De dienst aangepast vervoer Sociaal Vervoer Brussel maakt als erkende DAV deel uit van 
het Vlaamse ODAV (Overleg van Diensten voor Aangepast Vervoer). De Waalse 
tegenhanger van ODAV is L'Association des Services de Transport Adapté (ASTA).268 Enkele 
Franstalige vervoerders die actief zijn in Brussel zijn lid van ASTA. 

Specifiek voor het Brussels Hoofdstedelijk Gewest zijn er twee samenwerkingsverbanden. 
Transport Adapté Bruxelles - Brussels Aangepast Transport (TABAT) is een netwerk, 
gelijkaardig aan en bijgestaan door ASTA, dat nog in opbouw is en uit drie leden bestaat.269 
TABAT heeft als doel om Brusselse aanbieders van aangepast vervoer te verenigen, zodat 
men meer uniform kan werken en gezamenlijk het beleid kan beïnvloeden. 

Daarnaast is er Rassemblement du Transport Adapté Professionnel d'économie sociale asbl 
(RATRAP).270 RATRAP is een samenwerkingsverband van Brusselse vervoersaanbieders uit 
de sociale economie. Op dit moment zijn drie vervoersaanbieders lid van RATRAP. De 
doelstellingen van de organisatie bestaan onder andere uit het verbeteren van het aanbod 

268 www.asta.be  
269 http://www.asta.be/index.php/2012-05-11-09-40-58/43-tabat-a-bruxelles  
270 www.ratrap.be  
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en de dienstverlening en het opnemen van de rol van tussenpersoon tussen de overheden 
en de leden. 

13.2.3.2.3 Vervoer georganiseerd door gemeenten en OCMW’s 

Het valt op dat verschillende Brusselse gemeenten en OCMW’s voorzien in een aanbod aan 
aangepast vervoer, dat geen vrijwilligersvervoer is. Sommigen van deze diensten bieden 
rolstoelvervoer aan, anderen hebben geen aangepaste voertuigen.  Onder andere 
Anderlecht, Etterbeek, Sint-Joost-ten-Node, Sint-Lambrechts-Woluwe, Sint-Gillis en de 
OCMW’s van Brussel, Sint-Agatha-Berchem en Elsene organiseren één of andere vorm van 
vervoer voor minder mobiele personen.  

Deze diensten zijn wel vaak beperkt tot een bepaalde vervoersreden, bijvoorbeeld niet-
dringend medisch vervoer en ook hun doelgroep is vaak klein, bijvoorbeeld enkel de 
60plussers gedomicilieerd in de gemeente.  

13.2.3.2.4 Lokale dienstencentra 

Lokale dienstencentra (LDC) bieden informatieve, recreatieve en vormende activiteiten.271 
Deze activiteiten zijn specifiek bedoeld om de zelfredzaamheid en het sociale netwerk van 
de deelnemers te versterken. De lokale dienstencentra bieden ook hulp bij handelingen uit 
het dagelijks leven en strijden tegen de vereenzaming van ouderen. De doelstelling van de 
lokale dienstencentra is ervoor zorgen dat de gebruikers ervan zo lang mogelijk thuis 
kunnen verblijven. 

In het Brussels Hoofdstedelijk Gewest zijn er op dit moment 17 (afdelingen van) lokale 
dienstencentra. De Brusselse Ondersteuning Dienstencentra (BOD), een cel binnen de 
Brusselse Welzijns- en Gezondheidsraad (BWR), staat in voor de begeleiding en 
ondersteuning van deze lokale dienstencentra.  

Ook lokale dienstencentra voorzien vaak in een aanbod aan aangepast vervoer voor de 
eigen leden, maar breiden dit soms uit naar de inwoners in de omgeving van het 
dienstencentrum. Het Woonzorgdecreet stelt in artikel 17 en artikel 21 dat het nemen of 
ondersteunen van initiatieven die de mobiliteit van hun gebruikers tot stand brengen of 
verhogen tot de verplichte activiteiten van erkende lokale en regionale dienstencentra 
behoort.272 Hiermee zitten de LDC wel in een moeilijke positie. Ze worden immers niet 
specifiek gesubsidieerd voor de organisatie van vervoer. De organisatie van het vervoer 
moet dus met de voorhanden middelen gebeuren. Vervoer is echter een dure 
aangelegenheid en de werkingssubsidie voldoet al nauwelijks voor de algemene werking 
van de centra.273 

De meeste lokale dienstencentra bieden enkel vervoer aan voor de eigen gebruikers en 
vaak beperkt het aanbod zich tot het vervoer van de gebruiker naar één van de activiteiten 
van het centrum. Sommige dienstencentra bieden hun gebruikers echter ook vervoer aan 
voor andere redenen, bijvoorbeeld niet-dringend medisch vervoer. Enkele LDC verzorgen 
vervoer voor personen die geen gebruiker zijn van het centrum. Meestal beperkt zich dit 
tot de inwoners van de wijk of de gemeente waarin het centrum ligt. Het lokaal 
dienstencentrum De Vaartkapoen organiseert de meest ruime vervoerdienst via haar vzw 
Welvaartkapoen (gericht op de organisatie van welzijns- en sociale economieprojecten).274 
Welvaartvervoer richt zich immers tot alle minder mobiele inwoners van het Brussels 

271 http://www.zorg-en-gezondheid.be/Zorgaanbod/Thuiszorg/Lokale-dienstencentra/  
272 Woonzorgdecreet van 13 maart 2009, B.S. 14 mei 2009. 
273 Informatie bekomen uit telefoongesprek met Stijn Moons, stafmedewerker Brusselse Ondersteuning 
Dienstencentra (BOD), 3 april 2013. 
274 http://vaartkapoen.vgc.be/diensten/index.asp  
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Hoofdstedelijk Gewest. 275 De dienst beschikt over rolstoeltoegankelijke voertuigen en 
vervoert personen voor sociale doeleinden, niet-dringende medische redenen, 
boodschappen…  

13.2.3.2.5 Niet-dringend zittend ziekenvervoer 

Een specifieke tak binnen het niet-commercieel aangepast vervoer betreft het niet-
dringend zittend ziekenvervoer.276 Een aantal ziekenfondsen bieden ook hun Brusselse 
leden een aanvullend aanbod op vlak van niet-dringend zittend ziekenvervoer, via 
tegemoetkomingen of door zelf vervoer te organiseren. Net zoals voor Vlaanderen verschilt 
dit aanvullend aanbod sterk van ziekenfonds tot ziekenfonds. Zelfs tussen de lokale 
afdelingen van hetzelfde ziekenfonds kunnen grote verschillen bestaan.  

Sommige lokale ziekenfondsafdelingen beperken zich niet tot vervoer om medische 
redenen. Enkele van deze initiatieven bieden zelfs vervoer aan voor personen die geen lid 
zijn van het organiserende ziekenfonds.  

13.2.3.2.6 Andere initiatieven 

Net zoals voor Vlaanderen is het ook zo voor Brussel dat de vervoersdiensten zich niet 
allemaal in strikt afgebakende categorieën laten onderverdelen. Zo zijn er bijvoorbeeld 
ziekenfondsen die ook niet-medisch gerelateerd vervoer organiseren en andere 
vervoersaanbieders die zich, hoewel ze geen ziekenfonds zijn, toch beperken tot vervoer 
om medische redenen. 

Ook zijn er enkele bijzondere initiatieven, waarvan hier drie voorbeelden gegeven worden. 

Multijobs vzw  

Multijobs vzw is een sociaaleconomisch project voor hulp in het dagelijks leven.277 De 
organisatie richt zich specifiek op huurders van de Brusselse sociale woningen, meer 
bepaald van Gewestelijke Brusselse Woningen, de Lakense Haard, de Brusselse Haard en 
partners van deze diensten, bijvoorbeeld Versailles Seniors (sociale woningen met 
begeleiding voor senioren). Deze organisaties omvatten ongeveer 5000 
woongelegenheden. Eén van de aangeboden diensten is een vervoerdienst. Multijobs vzw 
is erkend als dienstenchequeonderneming. 

Bernavette 

Bernavette is een initiatief van het OCMW van Sint-Agatha-Berchem.278 Het is een 
vervoerdienst die de gebruiker thuis oppikt en hem/haar vervoert naar één van de 11 
haltes in de gemeente die omwille van hun locatie een belangrijke bestemming zijn. Het 
gaat bijvoorbeeld om het station, het centrale gemeenteplein (waar toegang is tot banken, 
ziekenfondsen, de post, handelszaken …), het OCMW … De dienst rijdt voorlopig enkel op 
dinsdag en donderdag van 10u00 tot 15u00. Het traject kost de gebruiker slechts €1,5. Wel 
moet de gebruiker een boekje van minimum 10 tickets kopen. Het OCMW werkt voor dit 
project samen met Solumob, een Franstalige coöperatieve vennootschap met sociaal 
oogmerk (dus tussen commercieel en niet-commercieel vervoer in) die aangepast vervoer 
organiseert.279  

Stichting tegen Kanker 

De Stichting tegen Kanker organiseerde in Brussel en Wallonië 21 jaar lang een 

275 http://vaartkapoen.vgc.be/diensten/vervoersdienst.asp  
276 www.meermobiel.be/nl/wat-bestaat-er/niet-dringend-ziekenvervoer   
277 http://multijobs-be.blogspot.be/  
278 http://www.cpasberchem.irisnet.be/bernavette-1/nl  
279 http://www.solumob.be/  
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vervoersdienst voor kankerpatiënten.280 Deze dienst voerde per jaar 25.000 à 30.000 ritten 
uit om patiënten van en naar behandelingen (radiotherapie, chemotherapie en follow-
upafspraken met betrekking tot deze behandelingen) te brengen en dit voor €0,30 per 
kilometer. De chauffeurs waren vrijwilligers. In 2013 besloot de Stichting tegen Kanker, na 
intern onderzoek en reflectie, de dienst te schrappen. De kostprijs van de vervoersdienst 
was hoog. Mochten er geen alternatieven beschikbaar zijn, zou deze hoge kost een 
gerechtvaardigde uitgave zijn. Volgens de Stichting zijn er echter voldoende andere spelers 
op de markt die vervoer aanbieden. Daarom werd de dienstverlening stopgezet.  

Na de beslissing om het vervoer stop te zetten, bleek het aanbod van andere vervoerders 
toch niet te volstaan. De prijs van het vervoer is het grootste obstakel. Het is voor 
kankerpatiënten moeilijk om betaalbaar vervoer te vinden. Voor kankerpatiënten die al een 
lange en dure behandeling moeten ondergaan, zijn de dure vervoerskosten een bijkomend 
probleem. Dit komt doordat kankerpatiënten reeksbehandelingen (gemiddeld 40 beurten) 
moeten doorlopen waardoor het aantal vereiste verplaatsingen hoog oploopt. Ook het 
aantal kilometers is vaak hoog, aangezien de behandelingen in gespecialiseerde centra 
moeten gebeuren die ver van de woonplaats gelegen kunnen zijn. Ten slotte lopen de 
wachttijden op als chauffeurs moeten wachten tot de behandeling is afgelopen.  

Commerciële vervoerders volgen de marktprijzen: €1 per kilometer is geen uitzondering. 
Kankerpatiënten kunnen beroep doen op de ambulances van diensten. Deze voertuigen 
zijn helemaal uitgebouwd wat handig kan zijn, maar voor veel patiënten niet nodig is. De 
kostprijs van zo’n voertuig is echter wel erg hoog. Een beroep doen op niet-commerciële 
vervoerders is voor kankerpatiënten niet altijd evident. Het openbaar vervoer is meestal 
niet mogelijk omwille van de zwakke gezondheid van de patiënten. Hygiëne is cruciaal 
omdat ze door de behandelingen een erg lage immuniteit hebben. Bovendien voelen 
patiënten zich na een behandeling vaak erg ziek of vermoeid en ervaren ze mentale 
drempels doordat fysieke kenmerken van de ziekte duidelijk zichtbaar zijn. Minder 
Mobielen Centrales (MMC’s) zijn vaak geen optie omdat de patiënten niet aan de 
inkomensvoorwaarde voldoen. Kanker maakt wel arm (door lange en dure therapieën), 
maar men heeft vaak wel een inkomen dat boven de toelatingsvoorwaarden van de MMC’s 
ligt.  

De verplichte verzekering (RIZIV, zie 1.2.3.1.1 Tegemoetkoming voor het vervoer in kader 
van een medische behandeling) voorziet voor kankerpatiënten in een terugbetaling van 
€0,25 per kilometer van het vervoer naar behandelingen voor chemotherapie, 
radiotherapie en opvolgingsafspraken. Zelfs met deze terugbetaling is een commerciële 
vervoersaanbieder dikwijls te duur. De kosten van het openbaar vervoer worden door het 
RIZIV volledig terugbetaald, maar zoals gezegd is het openbaar vervoer meestal geen optie. 
De terugbetaling gebeurt bovendien niet automatisch. De patiënt dient het door het 
ziekenhuis afgeleverde en door de behandelende arts ingevulde en ondertekende 
aanvraagdocument in te dienen bij het ziekenfonds. Als de patiënt de vergoeding dus niet 
zelf aanvraagt via een indiening van het document (met bijhorende bewijsstukken van het 
vervoer), dan zal hij/zij geen terugbetaling bekomen.  

In aanvulling op de verplichte verzekering kunnen kankerpatiënten ook beroep doen op de 
aanvullende verzekering. Het aanbod van diensten en tegemoetkomingen verschilt echter 
per ziekenfonds en ook binnen hetzelfde ziekenfonds zijn er regionale verschillen. De 
verscheidenheid is dus enorm. Bovendien blijft vervoer ook onder de aanvullende 
verzekering erg duur, door de vaak langdurige behandeling.  

Naast de hoge kostprijs van het vervoer is het ernstig gebrek aan duidelijke en 
overzichtelijke informatie rond vervoer van chronisch zieken een tweede belangrijk 

280 Informatie bekomen uit een gesprek met Nele Van den Cruyce, Knowledge Manager bij Stichting tegen Kanker, 
op 17 juli 2013. 
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obstakel. De informatie omtrent vervoer van kankerpatiënten is erg onduidelijk en niet-
gecentraliseerd. Het is voor patiënten vaak niet duidelijk hoe de verplichte verzekering zich 
verhoudt ten opzichte van de aanvullende. Aanvullende tegemoetkomingen, bijvoorbeeld, 
kunnen beperkt zijn tot een aantal behandelingen. Veel patiënten gaan ervan uit dat ze na 
het bereiken van dat aantal ook geen recht meer hebben op de RIZIV-vergoeding, terwijl 
deze net onbeperkt is. Verder is het voor patiënten moeilijk om in het versnipperd 
vervoersaanbod de weg te vinden naar de goedkoopste en meest geschikte 
vervoersaanbieder. 

Een derde groot vervoersprobleem is de soms gebrekkige kwaliteit van de dienstverlening 
door vervoersaanbieders. Klantvriendelijkheid, rijstijl, hygiëne, stiptheid… zijn vaak 
ondermaats. Er is geen regelgeving, geen samenwerking en geen kwaliteitscontrole.   

Het bestaande vervoersaanbod is dus niet betaalbaar en evenmin adequaat, waardoor veel 
kankerpatiënten met hun vervoersvraag blijven zitten. Kankerpatiënten hebben net een erg 
zware diagnose gekregen, moeten vaak onmiddellijk een behandeling ondergaan en 
worden dan geconfronteerd met een vervoersprobleem dat al snel grote proporties kan 
aannemen, zowel wat betreft kostprijs als vervoersmogelijkheden. De situatie van 
kankerpatiënten is illustrerend voor alle chronisch zieken. De gelijkenissen met de 
vervoersproblemen van personen met een beperking en ouderen zijn opvallend.    

 

13.2.4 Besluit 

Personen met een mobiliteitsbeperking maken gebruik van een eigen aangepaste wagen, een 
hulpmiddel (aangepaste fiets, scootmobiel…) of hun sociaal netwerk om zich te verplaatsen.  
Daarnaast kunnen ze beroep doen op het aanbod aan toegankelijk en aangepast vervoer. 

Dit aanbod in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest kan, net als in Vlaanderen, in enkele grote 
categorieën opgedeeld worden. Eerst is er het toegankelijk openbaar vervoer. Ook al werkt de 
MIVB aan de toegankelijkheid van haar netwerk, er is in Brussel nog een hele weg af te leggen 
betreffende de dienstverlening voor personen met een mobiliteitsbeperking. Daarom is er 
nood aan een aangepast vervoersysteem dat van deur tot deur, of zelfs van gang tot gang, 
functioneert.  

Ook in Brussel ontwikkelden zich verschillende initiatieven, elk met eigen kenmerken en 
voorwaarden, al dan niet commercieel ingesteld. Het huidige aanbod van deur-deur en gang-
gangvervoer voor personen met een mobiliteitsbeperking is dan ook enorm versnipperd. 

De studie van het Brussels landschap van aangepast vervoer leidde ons bovendien tot enkele 
specifieke vervoersproblemen, die naar analogie ook in Vlaanderen bestaan. Zo hebben de 
lokale dienstencentra nood aan een beter vervoersaanbod, aangepast op hun dienstverlening 
en heeft het vervoer van chronisch zieken duidelijke gelijkenissen met de 
vervoersproblematiek van ouderen en personen met een beperking. 

 

13.3 Rittenplanningsmodel 

Samengevat 

Om het rittenplanningsmodel te kunnen toepassen in BHG, dienen een aantal parameters van 
het model, opgesteld voor Vlaanderen, aangepast te worden aan de specifieke 
mobiliteitssituatie in BHG: 

 Vervoersaanbod 

 Vervoersvraag 

 Verstedelijkingsgraad 
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 Invloed van congestie 

 Parkeerbeleid 

 Aanvaardbare marges door gebruikers 
 

Om het rittenplanningsmodel te kunnen toepassen in BHG, dienen een aantal parameters (van 
het model opgesteld voor Vlaanderen, zie 3.3 Rittenplanningsmodel) aangepast te worden aan 
de specifieke mobiliteitssituatie in BHG. Een overzicht van deze wijzigingen wordt hieronder 
kort geduid. 

 

13.3.1 Vervoersaanbod 

Brussel wordt gekenmerkt door een andere mobiliteitssituatie dan Vlaanderen; bv. de 
aanwezigheid van tram en metro, of kortere halteafstanden tot openbaar 
vervoervoorzieningen. De informatie omtrent het vervoersaanbod (aantal en locatie van 
aanbieders, aantal en capaciteit van voertuigen, stelplaatsen/locaties van aanbieders, 
werkingsgebied, e.a.) dient aangepast te worden aan de specifieke situatie in BHG. Zo is er in 
het Brussels Hoofdstedelijk Gewest bijvoorbeeld ook de dienst Minibussen die als apart type 
van aanbieder kan beschouwd worden. 

 

13.3.2 Vervoersvraag 

Omwille van het goed uitgerust vervoersaanbod zal echter ook de vervoersvraag wijzigen, en 
de  vervoerswijzekeuze (modal split), wijzigen. Het aandeel personen dat gebruik maakt van 
aangepast vervoer (zie 3.1.4.1.2 Vervoerswijzekeuze (modal split) voor Vlaamse berekening) zal 
hierdoor wellicht ook wijzigen. Er dient dus vooraf een correcte inschatting gemaakt te 
worden van het aantal personen met een beperking in BHG dat gebruik maakt van aangepast 
vervoer. 

 

13.3.3 Verstedelijkingsgraad: kortere afstanden 

Het Onderzoek Verplaatsingsgedrag Vlaanderen281 biedt informatie over het gemiddeld aantal 
afgelegde kilometer per persoon per dag volgens type gemeente van woonplaats (i.e. graad 
van verstedelijking). Hieruit kan afgeleid worden dat de gemiddelde afstanden in BHG die 
afgelegd worden (in het algemeen, dus niet specifiek door personen met een beperking) te 
voet, met de lijnbus, en met de tram of metro, beduidend lager zijn in vergelijking met typen 
gemeenten met een andere verstedelijkingsgraad. Hieruit blijkt dus dat voorzieningen in BHG 
zelf op kortere afstand gelegen zijn, waardoor de verplaatsingsafstand (van korte 
verplaatsingen) afneemt. Indien we kijken naar de afstanden als autobestuurder, zijn deze 
echter groter dan in andere typen gemeenten: vele verplaatsingen binnen de stad zelf worden 
met niet-gemotoriseerde vervoerswijzen (te voet, met de fiets) of met het openbaar vervoer 
afgelegd, terwijl men de auto voornamelijk gebruikt voor verdere verplaatsingen buiten het 
stadscentrum. 

Deze korte afstanden worden bevestigd door cijfers van Sociaal Brussel vzw: de gemiddelde 
afstand van een verplaatsing bedraagt 4,65 km.282 

 

281 Declercq K., Janssens D., Wets G. Onderzoek Verplaatsingsgedrag Vlaanderen 4.3 (2010-2011). Tabellenrapport. 
Instituut voor Mobiliteit, juni 2012. 
282 Informatie bekomen uit gesprek met Alex Penninckx, coördinator Sociaal Vervoer Brussel, op 8 augustus 2013. 
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13.3.4 Invloed van congestie 

Uit het onderzoeksrapport ‘Analyse van de verkeerscongestie in België’283 blijkt dat de 
gemiddelde reistijden in het Brussels Gewest, zowel op het regionaal als op het stedelijk 
wegennet, beduidend hoger zijn dan deze in de andere gewesten. Deze fenomenen doen zich 
zowel tijdens de ochtend- en avondspits, als in de daluren, voor. Er dient in het 
rittenplanningsmodel dus rekening gehouden te worden met de invloed van congestie, met 
name voor het berekenen van realistische reistijden van de verplaatsingen in BHG.  

Meer concreet dient de reistijdenmatrix, die een indicatie geeft van de reistijden tussen alle 
mogelijke aankomsten en bestemmingen, aangepast te worden aan de situatie in BHG. 

Tabel 45: Gemiddelde reistijden op het regionaal wegennet. Bron: Analyse van de verkeerscongestie in België. 

 

Tabel 46: Gemiddelde reistijden op het stedelijk wegennet. Bron: Analyse van de verkeerscongestie in België. 

 
De gemiddelde rijsnelheid van een verplaatsing met een gebruiker (volgens Sociaal Brussel 
vzw) bedraagt dan ook slechts 15,83 km per uur.284 
 

13.3.5 Parkeerbeleid 

De invloed van congestie zorgt er eveneens voor dat het moeilijker wordt om personen op de 
gewenste locatie op te pikken of af te zetten, aangezien het vinden van een vrije 
(parkeer)plaats minder evident is. Hiervoor dient dus ook een grotere tijdspanne ingepland te 
worden. Cijfers van Sociaal Brussel vzw tonen aan dat de gemiddelde opstaptijd 7,5 minuten 
bedraagt en de gemiddelde uitstaptijd 4,5 minuten. 
 

283 Maertvoet S., Yperman I. Analyse van de verkeerscongestie in België. Rapport in opdracht van Federale 
Overheidsdienst Mobiliteit en Vervoer. Transport & Mobility Leuven, oktober 2008. 
284 Informatie bekomen uit gesprek met Alex Penninckx, coördinator Sociaal Vervoer Brussel, op 8 augustus 2013. 
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13.3.6 Aanvaardbare marges door gebruikers 

Uit de vragenlijst blijkt dat, in vergelijking met de Vlaamse situatie, personen in BHG zich iets 
flexibeler opstellen en meer bereid zijn om een langere omrijtijd te aanvaarden. Dit kan 
eveneens verklaard worden door de invloed van congestie (en langere reistijden) in BHG. 
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14. Actieonderzoek 
Samengevat 

Bij de uitbreiding van het businessplan met het Brussels Hoofdstedelijk Gewest werd 
vooropgesteld om de gegevens uit het actieonderzoek voor Vlaanderen (begeleiding van drie 
MAV-proefprojecten) te analyseren en kwalitatief te vertalen naar de situatie in het Brussels 
Hoofdstedelijk Gewest. Op basis van de inventarisatie van het Brussels vervoersaanbod kan 
dan nagegaan worden of de inzichten vanuit de Vlaamse proefprojecten over de MAV-werking 
en de schaalgrootte ook toepasbaar zijn op de specifieke situatie van het Brussels 
Hoofdstedelijk Gewest.  

Sociaal Vervoer Brussel (SVB) is geen MAV, maar toch kunnen de statistieken van deze 
organisatie bekeken worden in verhouding met deze van de MAV-proefprojecten. Immers, ook 
bij SVB melden zich dagelijks personen met een mobiliteitsbeperking die op zoek zijn naar een 
oplossing voor hun vervoersvraag.  

De studie van het vervoersaanbod toont aan dat het Brussels Hoofdstedelijk Gewest toch 
enkele eigenheden heeft die verschillen van Vlaanderen. Het gaat dan vooral om 
grootstedelijke elementen, zoals een hoge bevolkingsdichtheid, verkeerscongestie en 
parkeermoeilijkheden. Door het typische stadsverkeer worden vervoersdiensten 
geconfronteerd met hogere werkingskosten. Bovendien voeren diensten in Brussel vooral 
korte ritten uit, door de nabijheid van voorzieningen, die ten gevolge van congestie echter 
lang duren. Ten slotte is de bestuurlijke complexiteit, met verschillende belanghebbende 
beleidsinstanties, vaak een obstakel om tot een efficiëntere organisatie van het toegankelijk 
en aangepast vervoer te komen. 

Op basis van de beschikbare informatie van de MAV-proefprojecten in Antwerpen, Limburg en 
Vlaams-Brabant konden enkele inzichten meegegeven worden.  Hier bekijken we de 
belangrijkste inzichten die ook van toepassing zijn op de Brusselse situatie. 

 Communicatie en bekendmaking 
Als de MAV-werking naar het Brussels Hoofdstedelijk Gewest zal uitgebreid worden, dan zal 
ook daar ingezet moeten worden op doelmatige communicatie. Hierbij moet men rekening 
houden met de minder bereikbare doelgroepen en ook duidelijk communiceren naar 
professionelen en dienstverleners, zoals OCMW’s, artsen, lokale dienstencentra, lokale 
besturen, de vervoerders zelf …  

 Aanbod aan toegankelijk en aangepast vervoer 
Naast een goed gekende dienstverlening is het ook belangrijk dat de regio over voldoende 
vervoerscapaciteit beschikt. Enkel zo zal de MAV efficiënt kunnen werken. 

 Profiel van de vraagsteller 
De informatie bekomen uit de studie van het vervoersaanbod toont aan dat niet enkel 
rolstoelgebruikers mobiliteitsproblemen ervaren en dat een mobiliteitsbeperking niet altijd 
gelijk is aan een fysieke beperking. De groep van personen met een mobiliteitsbeperking is 
breder dan wat vaak wordt aangenomen.  

 Belang van MAV als kennis- en doorverwijspunt 
Ook de Brusselaar met een mobiliteitsbeperking wordt geconfronteerd met gebrekkige en 
onvolledige informatie over het toegankelijk en aangepast vervoersaanbod. Daarom zal ook 
voor Brussel de expertise en kennis van een MAV een grote meerwaarde hebben.  

 MAV als vervoersregisseur 
Uit de proefprojecten blijkt dat de MAV kan optreden als vervoersregisseur en een 
regulerende functie op zich kan nemen. Dit kan ook in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest van 
groot belang zijn. Een MAV kan de verschillende vervoersdiensten beter op elkaar inzetten en 
de samenwerking tussen de vervoerders vergroten. Bovendien kan de MAV in het kader van 
de bestuurlijke complexiteit een rol opnemen als bruggenbouwer.  
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Bij het bepalen van de schaalgrootte voor de uitbouw van de MAV moet een duidelijk 
onderscheid gemaakt worden tussen de coördinerende en aansturende taken en de 
operationele opdrachten. De coördinerende en aansturende taken kunnen best op centraal 
(Vlaams) niveau ingericht worden. Ook indien het nieuwe toegankelijke vervoersmodel naar 
het Brussels Hoofdstedelijk Gewest wordt uitgebreid, kan dit best behouden worden. Het lijkt 
opportuun om voor het Brussels Hoofdstedelijk Gewest één eenheid in te richten voor de 
operationele taken, zodat rekening gehouden kan worden met de specifieke Brusselse context 
en eigenheid. 

 

14.1 Inleiding 

Om het concept van de Mobiliteitscentrale Aangepast Vervoer (MAV) verder uit te diepen en 
te toetsen aan de realiteit kende de Vlaamse minister van Mobiliteit en Openbare Werken 
subsidies toe voor drie proefprojecten in Vlaanderen. De coördinatie van deze proefprojecten 
werd opgenomen in het businessplan voor de uitbouw van een gebiedsdekkend, 
complementair en geïntegreerd toegankelijk vervoersysteem. Hoofdstuk 6 Actieonderzoek 
bespreekt deze begeleiding en ondersteuning en geeft een analyse van elk van de 
proefprojecten.  
Bij de uitbreiding van het businessplan met het Brussels Hoofdstedelijk Gewest werd 
vooropgesteld om de gegevens uit het actieonderzoek voor Vlaanderen te analyseren en 
kwalitatief te vertalen naar de situatie in het Brussels Gewest. Op basis van de inventarisatie 
van het Brussels vervoersaanbod kan dan nagegaan worden of de conclusies vanuit de 
Vlaamse proefprojecten ook toepasbaar zijn op de specifieke situatie van het Brussels 
Hoofdstedelijk Gewest.  

Sociaal Vervoer Brussel (SVB), de enige erkende DAV op Brussels grondgebied, is geen MAV, 
maar toch kunnen de statistieken van deze organisatie bekeken worden in verhouding met 
deze van de MAV-proefprojecten. Immers, ook bij SVB melden zich dagelijks personen met 
een mobiliteitsbeperking die op zoek zijn naar een oplossing voor hun vervoersvraag. Naast 
het bespreken van deze gegevens bekijken we of de inzichten vanuit de proefprojecten ook 
van toepassing zijn op het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.   

 

14.2 Sociaal Vervoer Brussel 

14.2.1 Organisatie, doelgroep en werkingsgebied 

De organisatie en werking van de DAV Sociaal Vervoer Brussel kwam al aan bod bij de 
bespreking van het vervoersaanbod (zie Sociaal Vervoer Brussel). Zoals gezegd is SVB de enige 
op Brussels grondgebied erkende dienst aangepast vervoer. De doelgroep bestaat uit alle 
Brusselaars met een mobiliteitsbeperking. Het werkingsgebied van SVB strekt zich uit over de 
19 gemeenten van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. 

 

14.2.2 Vervoersvragen 

Een  MAV behandelt vervoersvragen. Vervoersvragen zijn vragen naar informatie over 
toegankelijk of aangepast vervoer in de regio. Het kan gaan om pure informatievragen, 
bijvoorbeeld een vraag over de werking van de MAV of een vraag over de belbuswerking. De 
vragen kunnen ook gaan over de vervoersmogelijkheden voor een bepaalde verplaatsing op 
een bepaald tijdstip. 

SVB is een vervoerdienst die concrete ritaanvragen van personen met een 
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mobiliteitsbeperking realiseert. SVB kan echter niet alle vervoersvragen realiseren, omdat de 
vraag het aanbod overstijgt. Daarom tracht SVB de aanvrager ook naar alternatieve 
oplossingen te sturen, zoals bijvoorbeeld het openbaar vervoer. Het Run!-project is hierbij 
belangrijk. Hier sluit de werkwijze van SVB, op kleine schaal weliswaar, gedeeltelijk aan bij de 
werking van de MAV-proefprojecten.  

 

14.2.3 Bespreking van de vervoersvragen 

Sociaal Vervoer Brussel bezorgde ons vervoersstatistieken van de periode 2008-2012.  

14.2.3.1 Algemeen 

Om gebruik te kunnen maken van de dienstverlening van SVB moet een minder mobiel 
persoon eerst lid worden. Het aantal leden steeg lichtjes en schommelde gedurende de 
periode 2008-2012 rond de 700 gebruikers.

 
Figuur 67: Evolutie aantal leden SVB 

Het aantal ritaanvragen daalde met 7,54%, van 37.752 in 2008 tot 34.906 in 2012. Het 
aantal aanvaardde ritten nam wel toe, dit met 22,84%  (van 20.225 in 2008 tot 24.845 in 
2012). Het aantal geweigerde aanvragen (niet te realiseren ritaanvragen ten gevolge van 
onvoldoende capaciteit) daalde bijgevolg. Onderstaande grafiek geeft de evolutie weer in 
het aantal aangevraagde versus het aantal aanvaarde en geweigerde ritten.   
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Figuur 68: Ritaanvragen SVB 

De meeste ritaanvragen betreffen wederkerende ritten: 65% in 2012. 30% van de ritten zijn 
gecombineerde ritten, wat inhoudt dat er meerdere passagiers tegelijk vervoerd worden. 
Een groot aantal van deze ritten zijn ritten met zelfs meer dan twee passagiers.  

 

14.2.3.2 Profiel vraagstellers  

De gemiddelde leeftijd van de vraagstellers is 72 jaar (cijfers 2012). De groep van 
65plussers betreft 73% van de ritaanvragen. De hoge vertegenwoordiging van ouderen 
loopt gelijk met de vraagstellers bij de MAV-proefprojecten. SVB heeft zich dan ook 
voornamelijk tot deze doelgroep gericht, hiermee aansluitend bij de Brusselse beleidsvisie 
om de Brusselaar zo lang mogelijk thuis te laten wonen.285  

De groep rolstoelgebruikers is redelijk beperkt: slechts 11% van de ritten betreft een 
rolstoelgebruiker. Dit is laag in vergelijking met de andere door Vlaanderen erkende DAV’s.  

 

14.2.3.3 Mobiliteitsbeperking  

Onderstaande grafiek toont de verschillende mobiliteitsbeperkingen waarmee de 
gebruikers van SVB geconfronteerd worden. Eén gebruiker kan meerdere 
mobiliteitsbeperkingen hebben. De meest voorkomende beperkingen zijn de 
mobiliteitsbeperking ten gevolge van de hoge leeftijd, een mentale of psychische beperking 
(ook dementie behoort tot deze categorie), een motorische handicap en een chronische 
ziekte.  

285 Informatie bekomen uit gesprek met Alex Penninckx, coördinator Sociaal Vervoer Brussel, op 8 augustus 2013. 
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Figuur 69: Mobiliteitsbeperking vraagstellers SVB 

 

14.2.3.4 Bespreking van de ritaanvragen  

In 2012 werden 191.887 kilometers gereden, waarvan 62,54% beladen kilometers. Omdat 
het grondgebied van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest redelijk klein is en de grootstad 
alle faciliteiten en voorzieningen in de nabije omgeving aanbiedt, is de gemiddelde 
ritafstand van SVB laag: 4,65 kilometer. Het aantal ritten dat meer dan 6 kilometer 
bedraagt, is slechts goed voor 22% van het totaal aantal uitgevoerde ritten.  

De gemiddelde snelheid waarmee gereden wordt, is echter 15,83 kilometer per uur 
waardoor de duurtijd van de ritten ondanks de korte afstanden toch sterk oploopt. Een rit 
duurt gemiddeld 28 minuten, waarvan 7,5 minuten instaptijd, 4,5 minuten uitstaptijd en 16 
minuten rijtijd.  

 

14.2.3.5 Inzichten in verband met de vervoersproblematiek in de regio  

De studie van het vervoersaanbod door middel van desk research, diepte-interviews met 
belanghebbenden en de klankbordgroepen toont aan dat het Brussels Hoofdstedelijk 
Gewest toch enkele eigenheden heeft die verschillen van Vlaanderen. Bij de 
contextbespreking kwamen deze al aan bod. Het gaat dan vooral om grootstedelijke 
elementen, zoals een hoge bevolkingsdichtheid, verkeerscongestie en 
parkeermoeilijkheden.  

Ook Sociaal Vervoer Brussel wijst op deze elementen. Door het typische stadsverkeer 
wordt de vervoerdienst geconfronteerd met hogere werkingskosten dan andere diensten 
aangepast vervoer: 

 Meer verbruik, dus hogere brandstofkosten 

 Meer slijtage en dus hogere reparatiekosten 

 Hogere verzekeringskosten door grotere ongevallenkans 

 Parkeermoeilijkheden leiden tot hoge parkeerkosten en soms boetes (indien 
dubbel parkeren noodzakelijk is wegens gebrek aan parkeerplaats) 

Zoals gezegd heeft Brussel een uitgebreid aanbod voorzieningen (winkels, banken, 
ziekenhuizen, cultuur, ontspanning …), dit alles in de nabije omgeving. Hierdoor moet de 
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Brusselaar zich niet vaak ver verplaatsen. Dit geldt ook voor de minder mobiele personen. 
Aangepast vervoer, zoals Sociaal Vervoer Brussel, voert dus vooral korte ritten uit. Door het 
typische stadsverkeer duren deze korte ritten vaak langer dan buiten het Brussels Gewest. 
De huidige en toekomstige Vlaamse regelgeving baseert zich echter op het aantal gereden 
kilometers om de compensatie voor de vervoersdienst te bepalen en houdt geen rekening 
met de duurtijd van de ritten. Hierdoor bestaat de vrees voor ondercompensatie. De 
hogere werkingskosten en de langere duurtijd van korte ritten maakt immers dat SVB 
minder met de Vlaamse compensatie kan doen dan een vervoerdienst buiten het Brussels 
Gewest.  

Ten slotte is de bestuurlijke complexiteit (zie 11.1.2.1 Brusselse bestuurlijke complexiteit), 
met verschillende belanghebbende beleidsinstanties, vaak een obstakel om tot een 
efficiëntere organisatie van het toegankelijk en aangepast vervoer te komen. 

 

14.3 Inzichten MAV-proefprojecten bekeken vanuit Brussels perspectief 

Zoals gezegd zijn de MAV’s opgericht binnen de Vlaamse proefprojecten nog erg jonge 
organisaties. Deze jonge leeftijd zorgt ervoor dat de beschikbare gegevens en statistieken nog 
niet erg representatief zijn. Toch kunnen, op basis van de informatie die wel voorhanden is, 
reeds enkele opvallende inzichten en bemerkingen meegegeven worden (zie 6.3 Afsluitende 
opmerkingen met betrekking tot de proefprojecten).  Hieronder bekijken we de belangrijkste 
inzichten die ook van toepassing zijn op de Brusselse situatie. 

 

14.3.1 Communicatie en bekendmaking 

Een goede communicatie en bekendheid is belangrijk om een dienstverlening optimaal te 
kunnen inzetten. Als de MAV-werking naar het Brussels Hoofdstedelijk Gewest zal uitgebreid 
worden, dan zal ook daar ingezet moeten worden op doelmatige communicatie. Hierbij moet 
men rekening houden met de minder bereikbare doelgroepen (senioren, personen van 
buitenlandse origine …). Men moet zich bij de communicatie ook specifiek richten op 
professionelen en dienstverleners, bijvoorbeeld OCMW’s, artsen, lokale dienstencentra, lokale 
besturen …  

Tijdens de studie van het vervoerslandschap van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest viel op 
dat de verschillende vervoersaanbieders elkaar niet of nauwelijks kennen, waardoor 
doorverwijzingen naar andere diensten weinig voorkomen. Het is bijgevolg belangrijk dat ook 
ingezet wordt op communicatie naar de vervoerders zelf.  

 

14.3.2 Aanbod aan toegankelijk en aangepast vervoer 

Naast communicatie en bekendmaking is ook het bestaan van een voldoende groot aanbod 
aan aangepast vervoer essentieel. Een goed gekende MAV die de vraagstellers nauwelijks kan 
verder helpen omdat er geen aanbod is, kan haar taken niet naar behoren vervullen. Sociaal 
Vervoer Brussel, bijvoorbeeld, zet nauwelijks in op bekendmaking en wordt toch overstelpt 
met ritaanvragen. De capaciteit van hun wagenpark is ontoereikend waardoor jaarlijks een 
10.000-tal ritten geweigerd moeten worden. Een ontoereikend aanbod leidt ook tot een 
kunstmatige daling van de vraag. Immers, wanneer de ritaanvragen telkens geweigerd 
worden, zullen gebruikers niet meer de moeite nemen om contact op te nemen. De latente 
verplaatsingsbehoefte blijft echter hoog. Ook de cijfers van de dienst Minibussen van de MIVB 
illustreren dit. De dienst moet immers slechts 2% van de ritten weigeren wegens gebrek aan 
capaciteit, maar logischerwijs zullen veel meer personen met een mobiliteitsbeperking een 
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verplaatsingswens hebben.286 Omdat de dienstverlening van de dienst Minibussen beperkt is 
(bijvoorbeeld weekendritten zijn tot op heden niet mogelijk) zullen minder ritaanvragen 
binnenkomen omdat men na enkele keren proberen toch weet wat kan en wat niet. Naast een 
goed gekende dienstverlening is het dus ook belangrijk dat de regio over voldoende 
vervoerscapaciteit beschikt. Enkel zo zal de MAV efficiënt kunnen werken door de 
vraagstellers naar de meest geschikte vervoersaanbieder door te verwijzen of door zelf in 
vervoer te voorzien.  

 

14.3.3 Profiel van de vraagsteller 

Net zoals bij de MAV-proefprojecten in Vlaanderen maken de 65plussers ook voor SVB de 
grootste groep gebruikers uit. Mobiliteitsbeperkingen ten gevolge van een hoge leeftijd  en 
daarmee gepaard gaande chronische ziektes en/of mentale beperkingen komen veel voor. Dit 
toont aan dat niet enkel rolstoelgebruikers mobiliteitsproblemen ervaren en dat een 
mobiliteitsbeperking niet altijd gelijk is aan een fysieke beperking. Dit wordt ook bevestigd 
door de informatie vanuit Stichting tegen Kanker.287 De organisatie krijgt regelmatig vragen 
van kankerpatiënten die mobiliteitsproblemen ervaren. De groep van personen met een 
mobiliteitsbeperking is dus breder dan wat soms nog traditioneel wordt aangenomen. Zo 
focust de MIVB in haar toegankelijkheidsbeleid ook vooral op rolstoelgebruikers en personen 
met een visuele beperking, al verandert dit geleidelijk.  

 

14.3.4 Belang van MAV als kennis- en doorverwijspunt 

Ook de Brusselaar met een mobiliteitsbeperking wordt geconfronteerd met gebrekkige en 
onvolledige informatie over het toegankelijk en aangepast vervoersaanbod. Het is erg moeilijk 
om de weg te vinden in het versnipperd aanbod. Daarom zal ook voor Brussel de expertise en 
kennis van een MAV een grote meerwaarde hebben. De MAV kan de vraagsteller uitgebreid 
informeren, helpen om drempels te overbruggen (bijvoorbeeld voor het gebruik van het 
openbaar vervoer) en indien nodig onmiddellijk doorverwijzen naar de meest geschikte 
vervoersaanbieder.  

 

14.3.5 MAV als vervoersregisseur 

Uit de proefprojecten blijkt dat de MAV kan optreden als vervoersregisseur en een 
regulerende functie op zich kan nemen, bijvoorbeeld met betrekking tot prijsafspraken met 
commerciële vervoersaanbieders. Dit kan ook in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest van groot 
belang zijn, omdat heel wat minder mobiele personen geconfronteerd worden met hoge 
verplaatsingskosten. Een MAV kan de verschillende vervoersdiensten ook beter aansluitend op 
elkaar inzetten en de samenwerking tussen de vervoerders vergroten. Bovendien kan de MAV 
in het kader van de bestuurlijke complexiteit een rol opnemen als bruggenbouwer. De MAV 
kan het forum zijn waarop de verschillende belanghebbende beleidsinstanties (Vlaanderen, 
BHG, VGC, GGC) elkaar tegenkomen en zich op elkaar kunnen afstemmen. 

 

 

 

286 Informatie bekomen uit een gesprek met Christian de Strycker, toegankelijkheidsverantwoordelijke van de 
MIVB, op 8 augustus 2013. 
287 Informatie bekomen uit een gesprek met Nele Van den Cruyce, Knowledge Manager bij Stichting tegen Kanker, 
op 17 juli 2013. 
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14.4 Schaalgrootte  

In hoofdstuk 8 Schaalgrootte werd de schaalgrootte van de toekomstige Mobiliteitscentrale 
Aangepast Vervoer (MAV) reeds besproken.  Zoals gezegd moet hier een duidelijk onderscheid 
gemaakt worden tussen de coördinerende en aansturende taken op centraal niveau enerzijds 
en de operationele taken op bovenlokaal niveau (contactcenter, beheer facultatief en 
gegarandeerd vervoer, vervoersregisseur) anderzijds (zie 0 Takenpakket).  
De coördinerende en aansturende taken kunnen best op centraal (Vlaams) niveau ingericht 
worden. Ook indien het nieuwe toegankelijke vervoersmodel naar het Brussels Hoofdstedelijk 
Gewest wordt uitgebreid, kan dit best behouden worden. Voor de operationele taken is 
duidelijk dat het centrale niveau een te groot gebied behelst om een efficiënte werking te 
kunnen realiseren. Het lijkt opportuun om voor het Brussels Hoofdstedelijk Gewest één 
operationele eenheid in te richten, zodat rekening gehouden kan worden met de specifieke 
Brusselse context en eigenheid. 
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15. Financiële analyse 
Samengevat 

Hoofddoelstelling van de financiële analyse is het ter beschikking stellen van gegevens die 
toelaten aan de Vlaamse Regering om een beslissing te nemen over de wijze waarop 
gebiedsdekkend aangepast vervoer kan toegepast worden. Om deze gegevens te bekomen 
werd een financieel model ontwikkeld. Dit financieel model laat toe om de impact van een 
aantal beslissingen te simuleren op korte, middenlange en langere termijn (2013, 2020 en 
2030). 

Voor meer informatie over de werking van het financieel model verwijzen we naar hoofdstuk 
4.  Binnen de uitbreiding van deze opdracht werd voor het Brussels Hoofdstedelijk Gewest 
nagegaan in welke mate de financieel variabelen of parameters die gebruikt werden in het 
financieel model voor Vlaanderen kunnen toegepast worden voor het Brussels Hoofdstedelijk 
Gewest. 

Hieronder volgen variabelen of parameters die niet voorzien zijn binnen het financieel model 
voor Vlaanderen, maar die voor het Brussels Hoofdstedelijk Gewest een gewenste aanvulling 
kunnen vormen. 

 Bij groepering van verschillende vervoersaanbieders tot groepen lijken ons volgende 
vervoersaanbieders een aparte groep te vormen die niet voorzien zijn in het huidige 
financieel model: 

- Dienst Minibussen 

- Bij taxi’s verschil tussen aangepaste en niet-aangepaste taxi’s  

 Bij de input vervoersaanbieders (gegevens die verzameld worden per 
vervoersaanbieder)lijkt er bijkomende differentiatie nodig over het tijdstip van het 
vervoer: verschillen tussen ochtend- en avondpiek zijn veel groter dan in Vlaanderen. 

 Voorzien van ‘parkeren’ als aparte activiteit binnen de vervoerskosten 

Naast de financiële parameters die bijkomend nodig zijn voor het Brussels Hoofdstedelijk 
Gewest zal de invulling van de gegevens voor het financieel model verschillen. Niet alleen 
volumegegevens zoals gebruikers, aantal ritten en toers en gemiddelde reistijden, maar ook 
de kosten voor de vervoersaanbieders zijn anders in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. 

15.1  Groepering van vervoersaanbieders 

 In het financieel model voor Vlaanderen (zie 4. Financiële analyse) zijn de vervoersaanbieders 
gegroepeerd in volgende groepen: 
Tabel 47: Groepering vervoersaanbieders 

 
Deze groepering is belangrijk en vormt het raamwerk bij het verzamelen van gegevens: zowel 
volumegegevens (afstand, tijd, aantallen) als kosten per type worden verzameld per groep van 
vervoersaanbieders. Een belangrijke doelstelling van het financieel model is om het resultaat 
per vervoersaanbieder te kunnen berekenen over de verschillende tijdshorizonten. 

In het Brussels Hoofdstedelijk Gewest zijn er, zoals reeds beschreven, een aantal andere 
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vervoersaanbieders dan in Vlaanderen. Het kan belangrijk om bij het uittekenen en nemen van 
mogelijke beleidsbeslissingen deze vervoersaanbieders als aparte groep te kunnen 
identificeren en op te volgen. 

Als zodanig lijken ons volgende vervoersaanbieders die niet voorzien zijn in het huidige 
financieel model een aparte groep te vormen: 

• Dienst Minibussen: dit is een gemengd systeem dat bestaat uit zowel minibussen als 
aangepaste taxi’s.  

• Voor taxi’s is er een actief beleid van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest om taxi’s aan 
te passen. Het lijkt dan ons ook nuttig om een verschil te kunnen maken tussen de 
aangepaste en niet-aangepaste taxi’s om mogelijke scenario’s te berekenen. 

15.2 Aan te passen financieel variabelen  

In het huidig financieel model is er een onderscheid in de gegevens afhankelijk van het 
ogenblik dat een rit of een toer wordt gereden. Dit laat toe om verschillen in gemiddelde 
reistijd tussen piek en dal op te nemen, alsook verschillen in personeelskost per uur. Deze 
indeling heeft impact op zowel de volumegevens (aantal ritten, toers, afstanden, tijden) als op 
de kostengegevens binnen het financieel model. 

In het huidige model wordt er onderscheid gemaakt tussen volgende tijdstippen: piek, dal of 
weekend/ nacht. Uit Tabel 47 en Tabel 48 blijkt dat voor Vlaanderen dit onderscheid 
voldoende is, maar dat er binnen het Brussels Gewest grote verschillen bestaan en dat de 
huidige differentiatie binnen het Brussels Hoofdstedelijk Gewest moeilijk aan te houden is: 

 Groot verschil in reistijd tussen de ochtend- en avondpiek tijdens werkdagen: voor het 
Hoofdstedelijk Gewest is er een verschil tussen ochtend- en avondpiek van 10 tot 13% 
afhankelijk van regionaal of stedelijk wegennet terwijl dit in Vlaanderen 2% bedraagt. 

 Groot verschil in reistijd tijdens niet-werkdagen tussen de ochtend en de rest van de 
dag: op het regionaal wegennet ligt de gemiddelde reistijd in het Brussels Gewest ’s 
avonds 17% hoger dan tijdens de ochtend (in Vlaanderen 3%) en gedurende de dag 
12% hoger dan ’s ochtends (in Vlaanderen 3%). Op het stedelijk wegennet zijn de 
verschillen tussen het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en Vlaanderen minder 
uitgesproken.  
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Tabel 48: Reistijden in het Vlaams Gewest en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest 

 
Het lijkt ons dan ook aangewezen, mits deze gegevens apart kunnen verzameld worden, om 
een onderscheid te maken tussen de ochtend- en avondpiek. Het opsplitsen van niet-
werkdagen of weekend in meerdere tijdstippen, m.n. de ochtend t.o.v. de andere tijdstippen 
kan ook overwogen worden, maar de relevantie (en beschikbaarheid van gegevens) dient 
nader onderzocht te worden 

Parkeren is in het huidig financieel model, net zoals de tijd nodig voor op- en afstappen en het 
eventueel wachten opgenomen binnen de vervoerstijd. Indien het parkeren, net zoals andere 
processen die ‘vast’ zijn per toer of rit,  meer tijd vereist dan in Vlaanderen, dan valt te 
overwegen of we deze activiteit niet afzonderlijk moeten zien zodat dit de gemiddelde reistijd 
per kilometer niet verder opdrijft.  

15.3 Dataverzameling 

Naast de financiële parameters die bijkomend nodig zijn voor het Brussels Hoofdstedelijk 
Gewest zullen de gegevens voor het financieel model opnieuw moeten verzameld worden. Dit 
zijn enerzijds de gegevens die resulteren uit het rittenplanningsmodel zoals aantal gebruikers, 
ritten en toers, gemiddelde reistijden, maar ook gegevens met betrekking tot kosten per 
eenheid zoals personeelskosten. 

De personeelskosten voor het Brussels Hoofdstedelijk Gewest liggen hoger: 

 Er is een beperktere vrijwilligersstructuur in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest 
waardoor de kost per uur van de chauffeurs voor MMC’s (Minder Mobiele Centrales of 
vrijwilligersvervoer), DAV’s e.d. hoger zal liggen dan in Vlaanderen. In het financieel 
model voor Vlaanderen wordt er voor de MMC’s geen personeelskost an sich 
opgenomen (wel een kost voor opleiding en begeleiding) en wordt er voor de DAV’s 
gewerkt met een gemiddelde kost per uur waar de assumptie is dat 1/3 van de 
chauffeurs vrijwilliger is.  

Tabel 45

Regio Ochtend Avond Dag Ochtend Avond Dag
Gewest Vlaanderen 77,05 78,9 75,02 66,59 68,65 68,5
Gewest Brussel 148,38 168,35 150,95 117,29 137,5 134,24
Gewest Brussel/ Vlaanderen 193% 213% 201% 176% 200% 196%

Differentiatie tussen verschillende tijdstippen
Ochtendpiek t.o.v. avondpiek Ochtend Avond Dag Ochtend Avond Dag
Gewest Vlaanderen 2% 3%
Gewest Brussel 13% 17%

Niet-werkdag (weekend) avond/dag t.o.v. ochtend Ochtend Avond Dag Ochtend Avond Dag
Gewest Vlaanderen 3% 3%
Gewest Brussel 17% 12%

Tabel 46

Ochtend Avond Dag Ochtend Avond Dag
Gewest Vlaanderen 74,82 76,22 79,69 59,85 64,02 69,48
Gewest Brussel 177,35 194,95 187,33 156,83 172,8 171,42
Gewest Brussel/ Vlaanderen 237% 256% 235% 262% 270% 247%

Differentiatie tussen verschillende tijdstippen
Ochtendpiek t.o.v. avondpiek Ochtend Avond Dag Ochtend Avond Dag
Gewest Vlaanderen 2% 7%
Gewest Brussel 10% 10%

Niet-werkdag (weekend) avond/dag t.o.v. ochtend Ochtend Avond Dag Ochtend Avond Dag
Gewest Vlaanderen 7% 15%
Gewest Brussel 10% 8%

Werkdag Niet-werkdag

Werkdag Niet-werkdag
Gemiddelde reistijd (seconden/ kilometer)

Gemiddelde reistijd (seconden/ kilometer)
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16. Evaluatie impact van een aangepast financieel plan voor 
het Brussels Hoofdstedelijk Gewest 
Samengevat 

In hoofdstuk 15 worden de financieel variabelen omschreven die binnen het Brussels 
Hoofdstedelijk Gewest verschillend zijn van Vlaanderen.  

In dit hoofdstuk beschrijven we wat de impact zou zijn van deze aanpassing op het financieel 
model zoals het thans voorzien is voor Vlaanderen: 

 Aanpassingen aan vervoersaanbieders: het is mogelijk  om 2 andere groepen van 
vervoersaanbieders toe te voegen zonder dat de volledige structuur en werking van het 
model moet worden gewijzigd. Het wijzigen van de volgorde van de vervoersaanbieders 
kan aangewezen zijn en zou aanpassingen vergen in nagenoeg alle werkbladen. 

 Aanpassingen aan mogelijke tijdstippen van vervoer: er is voorgesteld om de piek op te 
splitsen in een ochtend en avondpiek en om eventueel het weekend (of niet-werkdag) op 
te splitsen in verschillende tijdstippen. Dit heeft echter een grote impact op het financieel 
model: alle inputwerkbladen bevatten gegevens per tijdstip van vervoer. Dit betekent dat 
naast de inputwerkbladen ook alle calculatiewerkbladen dienen te worden aangepast om 
de wijzigingen in de inputwerkbladen te kunnen opvangen. Een alternatief is om te blijven 
werken met dezelfde tijdstippen, maar om de voorgestelde opsplitsing naast het huidig 
financieel model te beheren in een apart bestand en om de berekende gemiddelden op te 
nemen in het financieel model.    

 Toevoegen van vaste duur voor bijvoorbeeld parkeren: er werd aangestipt dat bepaalde 
activiteiten die per stop een bepaalde tijdsduur hebben, zoals parkeren en op- en 
afstappen, in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest langer duren dan in het Vlaanderen door 
o.a. het parkeerbeleid en dat tegelijk de gemiddelde afstanden korter zijn dan in 
Vlaanderen. In het huidig financieel model zijn er 2 afzonderlijke parameters die gebruikt 
worden voor de berekening van de kost van een rit, m.n. de tijd per kilometer (om de 
personeelskost te berekenen) en de kost per kilometer (om de andere vervoerskosten te 
berekenen). De activiteiten waarvan hier sprake hebben enkel impact op de 
personeelskosten en dus op de tijd. De personeelskosten stijgen in het financieel model 
met de afgelegde kilometers, maar er is geen ‘vaste’ tijdsduur die aan elke toer kan 
worden toegevoegd, voorzien in het financieel model. De kortere afstanden en de langere 
tijdsduur voor dergelijke activiteiten zullen ertoe leiden dat de gemiddelde tijd per 
afgelegde kilometer lager zal zijn dan in Vlaanderen. Indien de activiteiten per stop apart 
zouden worden voorzien in het model dan zal deze impact apart kunnen worden getoond. 
Deze toevoeging zou betekenen dat het inputwerkblad voor de vervoersaanbieder dient te 
worden uitgebreid en dat  de calculatiewerkbladen die gekoppeld zijn aan de kost van de 
vervoersaanbieders moeten worden aangepast. Indien deze opsplitsing van de berekening 
van de reistijd niet apart dient weergegeven te worden in de resultaten, dan is deze 
aanpassing aan het financieel model redelijk. 

16.1 Inleiding 

De financieel variabelen of parameters worden binnen het financieel model verzameld in 
verschillende inputwerkbladen. Binnen deze inputwerkbladen worden parameters (afhankelijk 
van parameter  (zie 4. Financiële analyse) kunnen bepaalde opsplitsing van noodzakelijke data 
niet nodig zijn) opgegeven per vervoerder, per tijdstip van vervoer en per jaar (tot 2030). 

De gegevens uit deze inputwerkbladen worden verwerkt in calculatiewerkbladen en leiden tot 
resultaatwerkbladen. Binnen het financieel model werden mogelijke aanpassingen 
geanticipeerd door het voorzien van extra rijen en kolommen. Dit is bvb. het geval voor de 
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financiering, waar er ruimte is om andere organisaties toe te voegen, maar dit is niet het geval 
voor elke wijziging in parameters. 

Hieronder bespreken we per toevoeging zoals voorzien in Hoofdstuk 0 wat de mogelijke 
implicaties zijn voor het financieel model en in welke mate dit een aanpassing zou vergen. 

16.2 Aanpassingen aan vervoersaanbieders 

In Hoofdstuk 0 wordt er voorgesteld om de dienst Minibussen toe te voegen en taxi’s op te 
splitsen in aangepast en niet-aangepaste taxi’s.  

In het huidige financieel model worden momenteel niet alle rijen voor vervoersaanbieders 
gebruikt omdat bepaalde aanbieders samengenomen worden binnen andere bestaande 
groepen van vervoersaanbieders. Reden kan zijn dat het moeilijk en weinig relevant is om deze 
gegevens apart weer te geven. Dit is thans het geval voor volgende aanbieders: 

• Niet-zittend ziekenvervoer (dat ook bestaat binnen Brussels Hoofdstedelijk Gewest, 
dus wellicht beter om te behouden) 

• Voorzieningen die vervoer gesubsidieerd krijgen 

• Bij vrijwilligersvervoer zijn er 2 rijen voorzien, maar wordt er 1 rij gebruikt. 

Dit betekent dat het mogelijk is om 2 andere groepen van vervoersaanbieders toe te voegen 
zonder dat de volledige structuur en werking van het model moet worden gewijzigd.  

Het wijzigen van de volgorde van de vervoersaanbieders kan aangewezen zijn en zou 
aanpassingen vergen in nagenoeg alle werkbladen. 

16.3 Aanpassingen aan mogelijke tijdstippen van vervoer 

In Hoofdstuk 0 wordt er voorgesteld om de piek op te splitsen in een ochtend en avondpiek en 
om eventueel het weekend (of niet-werkdag) op te splitsen in verschillende tijdstippen. Dit 
heeft als voordeel dat verschillen in toekomstige evoluties (door bijvoorbeeld financiering te 
doen variëren per tijdstip van vervoer) kunnen gesimuleerd worden.  

Dit heeft echter een grote impact op het financieel model: alle inputwerkbladen bevatten 
gegevens per tijdstip van vervoer. Dit betekent dat naast de inputwerkbladen ook alle 
calculatiewerkbladen dienen te worden aangepast om de wijzigingen in de inputwerkbladen te 
kunnen opvangen. 

Een alternatief is om te blijven werken met dezelfde tijdstippen, maar om de voorgestelde 
opsplitsing naast het huidig financieel model te beheren in een apart bestand en om de 
berekende gemiddelden op te nemen in het financieel model.    

16.4 Toevoegen van vaste duur voor parkeren en dergelijke 

In Hoofdstuk 0wordt er aangestipt dat bepaalde activiteiten die per stop een bepaalde 
tijdsduur hebben, zoals parkeren en op- en afstappen, in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest 
langer duren dan in het Vlaanderen door o.a. het parkeerbeleid en dat tegelijk de gemiddelde 
afstanden korter zijn dan in Vlaanderen.  

In het huidig financieel model zijn er 2 afzonderlijke parameters die gebruikt worden voor de 
berekening van de kost van een rit, m.n. de tijd per kilometer (om de personeelskost te 
berekenen) en de kost per kilometer (om de andere vervoerskosten te berekenen). De 
activiteiten waarvan hier sprake hebben enkel impact op de personeelskosten en dus op de 
tijd. De personeelskosten stijgen in het financieel model met de afgelegde kilometers, maar er 
is geen ‘vaste’ tijdsduur die aan elke toer kan worden toegevoegd voorzien in het financieel 
model. 
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De kortere afstanden en de langere tijdsduur voor dergelijke activiteiten zullen ertoe leiden 
dat de gemiddelde tijd per afgelegde kilometer lager zal zijn dan in Vlaanderen. Indien de 
activiteiten per stop apart zouden worden voorzien in het model dan zal deze impact apart 
kunnen worden getoond. 

Deze toevoeging zou betekenen dat het inputwerkblad voor de vervoersaanbieder dient te 
worden uitgebreid en dat  de calculatiewerkbladen die gekoppeld zijn aan de kost van de 
vervoersaanbieders moeten worden aangepast. Indien deze opsplitsing van de berekening van 
de reistijd niet apart dient weergegeven te worden in de resultaten, dan is deze aanpassing 
aan het financieel model redelijk. 
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17. Bestuurlijke analyse  
Samengevat 

Hoofdstuk 9 beschrijft de bestuurlijke analyse en omschrijft drie mogelijke opties om het 
toegankelijk vervoersysteem en de Mobiliteitscentrale Aangepast Vervoer (MAV) bestuurlijk 
vorm te geven. De vraag is hoe het Brussels Hoofdstedelijk Gewest in deze bestuursopties 
geïntegreerd kan worden. 

De Brusselse bestuurlijke complexiteit  maakt dat het niet eenvoudig is om Brussel in te passen 
in het nieuwe Vlaams model voor een gebiedsdekkend toegankelijk vervoersysteem met een 
centrale rol voor de MAV. Toch is het belangrijk Brussel een plaats te geven. Het toegankelijk 
vervoer wordt door Vlaanderen immers beschouwd als gemeenschapsmaterie. Hierdoor strekt 
de bevoegdheid zich uit tot het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. Het feit dat deze 
staatsrechterlijke analyse mogelijks niet gedeeld wordt door alle (potentiële) institutionele 
partners dient als een extra factor van complexiteit beschouwd te worden. Zo wordt de 
Nederlandstalige Brusselaar niet uit het oog verloren.  

Het is aan te raden om binnen de voorhanden structuren en binnen de bestaande Vlaamse en 
Brusselse verhoudingen te blijven. Er zijn enkele theoretische mogelijkheden om Brussel actief 
te betrekken: 
  Samenwerkingsakkoord tussen de Vlaamse Gemeenschap en het Brussels Hoofdstedelijk 

Gewest 
 Een deelname van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie in de 

bestuurstructuur 
 Een deelname van de Vlaamse Gemeenschapscommissie in de bestuurstructuur 
 Een participatie via Brusselse intercommunale(s) 
 
Alle bovenstaande opties zijn erg moeilijk te realiseren, beperkt werkbaar en bieden weinig 
flexibiliteit. Daarom kan nagedacht worden over een overleg- en adviesstructuur om de drie 
Brusselse spelers (BHG, GGC en VGC) via de VGC op het coördinerend MAV-niveau te 
betrekken. Zonder dergelijke afstemming kunnen de vervoersaanbieders in Brussel (en de 
rand rond Brussel) immers niet geïntegreerd, complementair en optimaal op elkaar ingezet 
worden. 

Op operationeel niveau  lijkt het aangewezen om te voorzien in één bovenlokale afdeling van 
de MAV voor het grondgebied van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.  

 

17.1 Inleiding 

Hoofdstuk 9 beschrijft de bestuurlijke analyse en omschrijft drie mogelijke opties om het 
toegankelijk vervoersysteem en de Mobiliteitscentrale Aangepast Vervoer (MAV) bestuurlijk 
vorm te geven. De vraag is hoe het Brussels Hoofdstedelijk Gewest in deze bestuursopties 
geïntegreerd kan worden. 

De Brusselse bestuurlijke complexiteit  maakt dat het niet eenvoudig is om Brussel in te passen 
in het nieuwe Vlaams model voor een gebiedsdekkend toegankelijk vervoersysteem met een 
centrale rol voor de MAV. Toch is het belangrijk Brussel een plaats te geven. Het toegankelijk 
vervoer wordt door Vlaanderen immers beschouwd als gemeenschapsmaterie. Hierdoor strekt 
de bevoegdheid zich uit tot het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. Het feit dat deze 
staatsrechterlijke analyse mogelijks niet gedeeld wordt door alle (potentiële) institutionele 
partners dient als een extra factor van complexiteit beschouwd te worden. Zo wordt de 
Nederlandstalige Brusselaar niet uit het oog verloren. De bestuursvorm van de MAV moet dit 
natuurlijk toelaten.  

Het is aangeraden om binnen de voorhanden structuren en binnen de bestaande Vlaamse en 
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Brusselse verhoudingen te blijven. Er zijn enkele theoretische mogelijkheden om Brussel actief 
te betrekken: 

 Samenwerkingsakkoord tussen de Vlaamse Gemeenschap en het Brussels Hoofdstedelijk 
Gewest 

 Een deelname van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie in de 
bestuurstructuur 

 Een deelname van de Vlaamse Gemeenschapscommissie in de bestuurstructuur 

 Een participatie via Brusselse intercommunale(s) 

De bovenstaande opties zijn allen erg moeilijk te realiseren. Onderhandelingen voor  en het 
sluiten van een samenwerkingsakkoord, bijvoorbeeld, is een tijdrovend proces waarvan de 
uitkomst onzeker is. Bovendien bieden samenwerkingsovereenkomsten weinig flexibiliteit.  

Aangezien de Vlaamse Gemeenschapscommissie (VGC) in Brussel de 
gemeenschapsbevoegdheden uitoefent onder toezicht van en in aanvullende rol op de 
Vlaamse Gemeenschap lijkt het aangeraden de Brusselse regio in de eerste plaats via de VGC 
te betrekken. De Vlaamse Gemeenschapscommissie kan dan als schakel naar het Brussels 
Hoofdstedelijk Gewest en de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie fungeren.  

Omdat de bovenstaande juridische constructies moeilijk realiseerbaar en beperkt werkbaar 
zijn, kan nagedacht worden over een overleg- en adviesstructuur om de drie Brusselse spelers 
(BHG, GGC en VGC) via de VGC op het coördinerend MAV-niveau (zie 7.3 De 
Mobiliteitscentrale Aangepast Vervoer – Coördinerende functies op centraal niveau) te 
betrekken. Het Vlaams toegankelijk vervoersysteem wordt immers uitgebouwd met Vlaamse 
middelen. Het is dan ook logisch dat de Brusselse actoren binnen de bestuurstructuur geen 
beslissingsbevoegdheid krijgen. Wel is afstemming belangrijk, zowel wat betreft de doelgroep 
als de aanbieders van toegankelijk en aangepast vervoer. Zonder dergelijke afstemming 
kunnen de vervoersaanbieders in Brussel (en de rand rond Brussel) immers niet geïntegreerd, 
complementair en optimaal op elkaar ingezet worden. 

Op operationeel niveau (zie 7.2 De Mobiliteitscentrale Aangepast Vervoer – Operationele 
functies op bovenlokaal niveau) lijkt het aangewezen om één bovenlokale  afdeling van de 
MAV te voorzien voor het grondgebied van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. Opdat de 
bovenlokale operationele MAV goed kan functioneren, is afstemming en samenwerking tussen 
de verschillende beleidsinstanties op het centrale coördinerende niveau noodzakelijk.          

Hierna worden de drie eerder voorgestelde bestuursopties schematisch voorgesteld met 
integratie van het Brussels adviesorgaan. De voor- en nadelen van de verschillende opties 
moeten geanalyseerd en afgewogen worden. We verwijzen hiervoor naar hoofdstuk 9. 
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17.2 Voorstel structuur - optie 1 

 
Figuur 70: Voorstel structuur MAV – optie 1 EVA Gemeenschapsniveau – Brussel  

 

 

17.3 Voorstel structuur - optie 2 

               
Figuur 71: Voorstel structuur MAV – optie 2 VZW / CVBA – Brussel  
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17.4 Voorstel structuur - optie 3 

 

 
Figuur 72: Voorstel structuur MAV – optie 3 Joint-venture – Brussel  
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DEEL V / BOUWSTENEN VOOR DE IMPLEMENTATIE VAN DE MAV 
EN BELEIDSAANBEVELINGEN VOOR DE UITBOUW VAN EEN 
GEBIEDSDEKKEND, COMPLEMENTAIR EN GEÏNTEGREERD 
VLAAMS TOEGANKELIJK VERVOERSYSTEEM 
 

18. De nood aan een gebiedsdekkend, complementair en 
geïntegreerd toegankelijk vervoersysteem 

Samengevat 

Omwille van de grote maatschappelijke en individuele problemen rond vervoer van personen 
met een mobiliteitsbeperking en de dwingende internationale en Europese regelgeving is de 
Vlaamse overheid genoodzaakt een toegankelijk vervoersysteem uit te bouwen.  

Om dit nieuwe vervoersysteem voor personen met een beperkte mobiliteit op een adequate 
en financieel haalbare wijze te realiseren, dient gekozen te worden voor een vervoersysteem 
dat gebiedsdekkend is, waarbij het aangepast vervoer complementair op het openbaar 
vervoer ingezet wordt en waarin de verschillende vervoersactoren geïntegreerd worden. 

In dit gebiedsdekkend, complementair en geïntegreerd toegankelijk vervoersysteem moet de 
MAV een centrale rol krijgen. 

 

18.1 Probleemstelling 

Deelname aan het maatschappelijk leven is een basisrecht voor iedereen. Een toegankelijk 
vervoersaanbod vormt daarbij een belangrijke randvoorwaarde. Mobiliteit is de schakel tot 
integratie en participatie. Voor personen met een beperkte mobiliteit is het echter 
allesbehalve voor de hand liggend om zich vlot te verplaatsen. Een mobiliteitsbeperking leidt 
dikwijls tot een vermindering van kansen op het vlak van huisvesting, opleiding, tewerkstelling, 
deelname aan het sociale en culturele leven ... Mobiliteit is van onmiskenbaar belang voor een 
goede levenskwaliteit. 

Een verbeterde mobiliteit voor personen met een beperking en ouderen is niet enkel 
belangrijk voor de persoon zelf. Het draagt ook bij tot het aanpakken van maatschappelijke 
fenomenen en problemen, zoals de gevolgen van vergrijzing, de stijgende kosten van de 
gezondheidszorg en de vermaatschappelijking van de zorg. Welzijn, mobiliteit, 
toegankelijkheid en gelijke kansen zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. 

Het huidige aanbod aan toegankelijk en aangepast vervoer is erg versnipperd en niet 
gebiedsdekkend. Het voldoet niet aan de vervoersnoden van personen met een 
mobiliteitsbeperking. Een verhoogde aandacht voor toegankelijkheid leidde wel tot enkele 
verbeteringen in het halte-haltevervoer, maar het openbaar vervoer is nog onvoldoende 
aangepast voor personen met een mobiliteitsbeperking. Hierdoor kan het niet optimaal 
ingezet worden en kunnen te weinig personen er gebruik van maken. Bijgevolg vallen heel wat 
mensen terug op het aangepast deur-deur- of gang-gangvervoer. Het aanbod aan aangepast 
vervoer volstaat echter evenmin. Er zijn te weinig middelen om in gebiedsdekking te kunnen 
voorzien. Bovendien is dit aanbod spontaan gegroeid als antwoord op ad hoc problemen die 
zich op bepaalde plaatsen en in specifieke situaties voordeden. Het resultaat is een 
lappendeken van kleine en grotere initiatieven, elk met hun eigen doelstellingen, werking en 
doelgroep. 

Ook de door de verschillende beleidsdomeinen en beleidsniveaus reeds genomen initiatieven 
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zijn erg verscheiden, versnipperd, niet gebiedsdekkend en bijgevolg niet adequaat. 

Bovendien is de kostprijs voor aangepast vervoer van de gebruiker hoog, zeker indien men 
hier regelmatig beroep op moet doen.  Uit het marktonderzoek blijkt dat de doelgroep met 
name ouderen, personen met een handicap, chronisch zieken  wat vervoer betreft een erg 
kwetsbare groep is. In verhouding met de andere reizigers hebben ze een lager inkomen, 
beschikken ze minder over een rijbewijs, wonen vaker alleen. Het onderzoek toonde eveneens 
aan dat de doelgroep heel wat problemen ervaart bij gebruik van het openbaar vervoer. Dit 
betekent dat deze doelgroep kampt met een reëel probleem van vervoersarmoede en een 
grote latente verplaatsingsbehoefte heeft. 

 

18.2 Regelgeving en beleidsvisies 

Op 13 december 2006 aanvaardde de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties het 
Verdrag voor Gelijke Rechten van Personen met een Handicap. België ratificeerde het Verdrag 
en is bijgevolg ertoe gebonden de bepalingen ervan te respecteren en te realiseren. 
Toegankelijkheid is één van de acht grondbeginselen van het Verdrag. Personen met een 
beperkte mobiliteit hebben het recht op toegang tot de fysieke omgeving, vervoer, informatie 
en communicatie. Daarnaast hebben zij het recht onafhankelijk te leven en volledig deel uit te 
maken van de gemeenschap. Mobiliteit is een onmisbare schakel om de toepassing van dit 
recht te kunnen realiseren. Ook de persoonlijke mobiliteit van personen met een beperking 
moet gegarandeerd worden. De federale en deelstatelijke overheden moeten alle nodige 
legislatieve, administratieve en andere maatregelen nemen voor de implementatie van de 
rechten uit het Verdrag. 

Ook Europa werkt aan dwingende regelgeving rond toegankelijk vervoer. Eén van de 
belangrijkste bindende initiatieven is de regelgeving rond passagiersrechten, waarbij ook 
aandacht besteed wordt aan personen met een mobiliteitsbeperking. Daarnaast werkt Europa 
aan de toegankelijkheid van het spoorvervoer. Ten slotte werkt Europa aan een belangrijke 
afdwingbare richtlijn: de Europese Toegankelijkheidsakte. Er zullen EU-normen opgelegd 
worden om de toegankelijkheid van goederen en diensten te bevorderen. Deze richtlijn zal, 
ook wat betreft mobiliteit, een belangrijk legislatief document worden. 

Verschillende beleidsdomeinen hebben al beloofd in te zetten op de uitbouw van een 
adequaat toegankelijk vervoersysteem. Gelijke kansen in Vlaanderen hanteert de open 
coördinatiemethode (OCM) om doelstellingen rond handicap te realiseren. Het 
Doelstellingenkader 2010-2014 verwijst concreet naar de bevoegdheid van Vlaams minister 
van Mobiliteit en Openbare Werken om enkele prioritaire  OCM-doelstellingen rond 
toegankelijk en aangepast vervoer te realiseren. Ook de beleidsnota ‘Gelijke Kansen 2009-
2014’ van Vlaams minister van Onderwijs, Jeugd, Gelijke Kansen en Brussel Pascal Smet heeft 
een belangrijke link met mobiliteit.  Eén van de doelstellingen is de verhoging van de 
participatie van personen met een beperking. Om dit te kunnen realiseren, moeten redelijke 
aanpassingen doorgevoerd worden, onder andere om het vervoer en de publieke omgeving 
toegankelijker te maken.  

Ook heel wat kwesties binnen het domein Welzijn hebben een factor mobiliteit. De 
conceptnota ‘Perspectief 2020, een nieuw ondersteuningsbeleid voor Personen met een 
Handicap’ wil de rechten van het VN-Verdrag realiseren. Perspectief 2020 somt een reeks van 
kritische succesfactoren op om deze doelstellingen te bereiken. Uit deze factoren komt 
duidelijk naar voor dat de ondersteuning van een persoon met een handicap alle 
levensdomeinen behelst, waaronder ook mobiliteit. Daarnaast noemt de beleidsnota ‘Welzijn, 
Volksgezondheid en Gezin 2009-2014’ het belang van een goed uitgebouwd toegankelijk 
vervoersysteem.  

Ten slotte is toegankelijkheid één van de vijf basisdoelstellingen van het Vlaams decreet 
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betreffende het mobiliteitsbeleid. Dat toegankelijkheid één van de beleidspijlers is van het 
beleidsdomein Mobiliteit blijkt ook uit de beleidsnota en de beleidsbrieven van huidig Vlaams 
Minister van Mobiliteit en Openbare Werken Hilde Crevits. De beleidsnota ‘Mobiliteit en 
Openbare Werken 2009-2014’ benoemt enkele beleidsprioriteiten rond toegankelijk openbaar 
vervoer en de reorganisatie van het aangepast vervoer. De beleidsnota verwijst eveneens naar 
de uitwerking van voorliggend businessplan voor de uitbouw van een gebiedsdekkend, 
complementair en geïntegreerd toegankelijk vervoersysteem. Ook de beleidsbrieven 
‘Mobiliteit en Openbare Werken’ van 2010-2011, 2011-2012 en 2012-2013 vermelden 
meermaals de uitbouw van een gebiedsdekkend, complementair en geïntegreerd toegankelijk 
vervoersysteem.  

 

18.3 Conclusie 

Uit een combinatie van de probleemstelling, de regelgeving en de beleidsvisies blijkt duidelijk 
dat er nood is aan de uitbouw van een toegankelijk vervoersysteem voor personen met een 
mobiliteitsbeperking. Meer nog, eigenlijk kan de Vlaamse overheid onder invloed van 
bindende regelgeving zoals het VN-Verdrag voor Gelijke Rechten van Personen met een 
Handicap niet anders dan ervoor zorgen dat het aanbod aan toegankelijk en aangepast 
vervoer beter geregeld wordt. 

Om een toegankelijk vervoersysteem op adequate en  financieel haalbare wijze te realiseren, 
moet er gekozen worden voor een vervoersysteem dat gebiedsdekkend is, waarbij de 
verschillende vervoersactoren geïntegreerd worden en waarbij het aangepast vervoer 
complementair op het openbaar vervoer ingezet wordt. Om dit gebiedsdekkend, 
complementair en geïntegreerd toegankelijk vervoersysteem effectief op te kunnen zetten, 
moet de Mobiliteit Centrale Aangepast vervoer een centrale rol krijgen. 

 

18.4 Beleidsaanbevelingen 

Omwille van de grote maatschappelijke en individuele problemen rond vervoer van personen 
met een mobiliteitsbeperking en de dwingende internationale en Europese regelgeving is de 
Vlaamse overheid genoodzaakt een toegankelijk vervoersysteem uit te bouwen.  

Om dit nieuwe vervoersysteem voor personen met een beperkte mobiliteit op een adequate 
en financieel haalbare wijze te realiseren, dient gekozen te worden voor een vervoersysteem 
dat gebiedsdekkend is, waarbij het aangepast vervoer complementair op het openbaar 
vervoer ingezet wordt en waarin de verschillende vervoersactoren geïntegreerd worden. 

In dit gebiedsdekkend, complementair en geïntegreerd toegankelijk vervoersysteem moet de 
MAV een centrale rol krijgen. 
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19. Bouwstenen voor de implementatie van de MAV 
Samengevat 

Voor de uitbouw van de MAV dienen volgende beslissingen genomen te worden: 

 Keuze voor een bepaalde juridische bestuursvorm: de voor- en nadelen van de mogelijke 
bestuursvormen moeten afgewogen worden 

 Keuze voor een bepaalde schaalgrootte: een indeling voor het operationele niveau met 
één tot drie operationele eenheden per provincie lijkt aangewezen 

Vervolgens moeten volgende elementen uitgewerkt worden: 

 Een organisatiemodel, rekening houdend met de organisatiebouwstenen (strategie, 
structuur en processen, bestaffing, middelen) en de strategische focussen 
(productleiderschap, klantenintimiteit, operationele uitmuntendheid). Het ontwikkelen 
van een organisatiemodel dient projectmatig aangepakt te worden (bepalen criteria voor  
organisatiemodel, selecteren gepaste organisatiemodel, uitwerken gekozen 
organisatiemodel, uitwerken implementatieplan). 

 De mobiliteitsindicatiestelling 

Na de uitwerking van de juridische ondersteuning (de nodige wetgevende teksten) dient dan 
met de implementatie gestart te worden. Naast de eenmalige kost hiervoor moet ook 
voorzien worden in een structureel budget om de MAV in de realiteit te laten functioneren en 
het gecompenseerd vervoer effectief te financieren. Dit budget moet iteratief groeien, in 
functie van het voorzien en het bekend worden van het aanbod. 

 

Voor de organisatie van de Mobiliteitscentrale Aangepast Vervoer dienen nog een aantal 
voorbereidende stappen genomen te worden. De bouwstenen om te komen tot de 
implementatie zijn weergegeven in onderstaand schema dat verder toegelicht wordt.  

 

 
Figuur 73: Aanbevelingen voor verdere implementatie 

 

19.1 Beleidskeuzes voor de organisatie van de MAV  

Het voorliggend onderzoek heeft de verschillende mogelijke beleidsopties voor de organisatie 
van een MAV in kaart gebracht, telkens met de voor- en nadelen. De onderscheiden stappen 
in de besluitvorming van het beleid zijn de volgende:   

Bestuursvorm

Schaalgrootte

Organisatiemodel
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19.1.1 Welke juridische bestuursvorm wordt gekozen? 

  Nr.1 in het schema 

De Bestuurlijke Analyse (zie 9 Bestuurlijke analyse) schuift volgende drie opties naar voor:  

- De MAV als extern verzelfstandigd agentschap (EVA) van de Vlaamse 
Gemeenschap, met lokale antennes (zonder eigen rechtspersoonlijkheid) 

- De MAV als VZW of CVBA (Vereniging met Sociaal Oogmerk) waarin de Vlaamse 
Gemeenschap via een EVA participeert en waaraan de lokale besturen via een 
intergemeentelijk samenwerkingsverband (ISV) kunnen deelnemen 

- De MAV als joint venture waarin de Vlaamse Gemeenschap via een EVA, de lokale 
besturen via een ISV en de profit en non-profit rechtstreeks kunnen deelnemen. 

Van deze drie bestuursopties werden voor- en nadelen opgesomd. Deze moeten tegenover 
elkaar afgewogen worden vooraleer een beslissing te nemen over de bestuursvorm van de 
MAV.  

 

19.1.2 De schaalgrootte: voor welk gebied werkt welke operationele MAV-
eenheid? 

 Nr.2 in het schema 

Voor de schaalgrootte (zie 8 Schaalgrootte) van de toekomstige Mobiliteitscentrale Aangepast 
Vervoer (MAV) dient een duidelijk onderscheid gemaakt te worden tussen de coördinerende 
en aansturende taken op centraal niveau enerzijds en de operationele taken op bovenlokaal 
niveau (contactcenter, beheer facultatief en gegarandeerd vervoer, vervoersregisseur) 
anderzijds. Voor een beschrijving van deze MAV-taken: zie 0. Takenpakket. 
De coördinerende en aansturende taken worden best maximaal op centraal (Vlaams) niveau 
opgenomen. De uit te voeren studie met betrekking tot organisatiemodellering (nr.3 in het 
schema, uitgewerkt onder 19.2 MAV: nog uit te werken elementen)  zal in dit verband 
vanzelfsprekend de nodige nuance dienen aan te brengen – bijvoorbeeld met betrekking tot 
de noodzaak aan ondersteunende logistieke taken op het operationeel organisatieniveau. 

Wat betreft de operationele taken (contactcenter, beheer facultatief en gegarandeerd 
vervoer, vervoersregisseur) is het duidelijk dat Vlaanderen een te groot gebied is om de 
werking in de praktijk efficiënt en effectief te kunnen laten verlopen. Het gemeentelijk niveau 
is dan weer veel te klein en fijnmazig.  

Indien rekening gehouden wordt met de beschikbare bestaande gebiedsomschrijvingen 
bieden zich een aantal mogelijkheden aan. Echter, waar de provincies vermoedelijk opnieuw 
te groot zijn, lijkt de indeling volgens de regiosteden uit de zorgregio’s voor deze context niet 
evenwichtig (bijvoorbeeld twee regio’s in Limburg ten opzichte van vier in West-Vlaanderen). 

Uit de resultaten van de verschillende scenario’s en de proefprojecten bleek duidelijk het 
belang van voldoende kritische massa, alvorens op een kostenefficiënte wijze het vervoer kan 
georganiseerd worden. Een grotere schaalgrootte (werkingsgebied) van een operationele MAV 
leidt ertoe dat meer toers van de gebruikers kunnen gecombineerd worden, waardoor een 
vermindering van het totale aantal kilometers en ritten mogelijk is. 

Een belangrijke randvoorwaarde hierbij is dat de gebruikers zich flexibel moeten opstellen, en 
dus bereid moeten zijn tot (redelijke) omrijtijden en een iets bredere tijdsmarge bij het 
inplannen van zijn verplaatsingen. Indien de gebruiker halsstarrig vasthoudt aan zijn gewenste 
vertrektijd en/of geen omrijtijd aanvaardt, is het niet mogelijk om toers te combineren en 
beperkt dit de financiële en operationele voordelen van een grotere schaalgrootte. 

Het is eveneens belangrijk om tijdens de vervoerscoördinatie rekening te houden met de 
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lokale context en bestaande structuren (onder andere samenwerkingsverbanden), waardoor 
het niet wenselijk is om een te hoog schaalniveau voorop te stellen bij de keuze voor 
schaalgrootte.  

Onder andere rekening houdend met bestaande overlegplatformen, met hetgeen bepaald in 
het compensatiedecreet, met het (evenwel beperkte) gemeentegrensoverschrijdend karakter 
van de meerderheid van de verplaatsingen en de gemaakte inschatting van de situatie op het 
terrein lijkt een indeling voor het operationele niveau met één tot drie operationele eenheden 
per provincie voor de hand te liggen, waarbij bijvoorbeeld in Brussel met één centrale gewerkt 
wordt, in Vlaams Brabant met twee en in Antwerpen met drie. Naar deze indeling moet 
gradueel toegewerkt worden.  

 

19.2 MAV: nog uit te werken elementen  

Op basis van de te nemen beslissingen met betrekking tot bestuursvorm en schaalgrootte kan 
vervolgens een organisatiemodel op hoog niveau ontworpen worden, rekening houdend met 
een aantal organisatieprincipes. Dit organisatiemodel dient verder gedetailleerd en 
geconcretiseerd te worden, en zal per definitie een evolutief karakter vertonen, gezien ook de 
noodzakelijke budgettaire evolutie en bijhorende groei van de MAV. 

 Nr.3 in het schema 

Een organisatiemodel uitwerken, betekent bepalen van wat nodig is voor minstens 4 
organisatiebouwstenen: 

 Bouwsteen 1: Strategie 

De visie en doelstellingen voor mobiliteit en aangepast vervoer in Vlaanderen vormen 
het fundament voor het uitwerken van een organisatiemodel. 

 Bouwsteen 2: Structuur en Processen 

De juiste organisatiestructuur ondersteunt de realisatie van de strategie. Twee 
elementen zijn hier cruciaal: de opbouw van een organogram en de hieruit 
voortvloeiende samenwerkingslijnen en gestroomlijnde processen.  

 Bouwsteen 3: Bestaffing 

De juiste inschatting van de personeelsbehoeften (kwantitatief en kwalitatief) in 
functie van de strategie moet de succesvolle realisatie ervan garanderen. De 
personeelsbehoefte zal op hoog niveau in kaart gebracht worden. 

 Bouwsteen 4: Middelen 

Het kostenplaatje van het nieuwe organisatiemodel moet in lijn zijn met het voorziene 
budget. Hierbij moet ook rekening gehouden worden met de noodzakelijke IT-
infrastructuur en logistiek. Risico’s en aandachtspunten worden geïdentificeerd.  

Elk van deze organisatiebouwstenen moet niet alleen op zich degelijk uitgewerkt zijn, maar 
ook gealigneerd zijn met de andere bouwstenen. De strategie vormt het fundament van het 
organisatieontwerp waarop de andere elementen worden opgebouwd. Immers, om het 
organisatiemodel voor de MAV te bepalen en om een voorstel te doen voor elk van de 
elementen uit het organisatiemodel is het cruciaal de strategische focus en doelstellingen te 
kennen waar de MAV voor staat en die ze moet realiseren.  

Elke organisatie moet werken op drie strategische focussen (productleiderschap, 
klantenintimiteit, operationele uitmuntendheid), maar één focus moet dominant zijn om de 
structuur, processen, staffing en middelen van de organisatie op te enten. Eén focus wordt 
gekozen als strategische focus, terwijl op de andere twee focussen het ‘Olympisch minimum’ 
moet gehaald worden.  
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Het ontwikkelen van een organisatiemodel dient projectmatig aangepakt te worden en kan 
grosso modo in 4 grote stappen onderverdeeld worden: 

 Stap 1: Bepalen van criteria voor het organisatiemodel 

- Werksessie om de strategische focus en doelstellingen voor de MAV te bepalen  

- Definiëren van  de organisatieprincipes waaraan  het organisatiemodel zal moet 
voldoen  

 Stap 2: Selecteren van het gepaste organisatiemodel  

- Verzamelen van beste praktijken bij belanghebbenden  

- Definiëren van mogelijke opties of scenario’s voor organisatiemodellen  

- Maken van een keuze rond organisatiemodel in stuurgroep  

 Stap 3: Uitwerken gekozen organisatiemodel 

- Verfijnen model met stuurgroep 

- Detailleren organogram 

- Uitwerken procesmap op hoog niveau 

- Uitwerken personeelsbehoeftenplan  

- Validatie door de stuurgroep 

 Stap 4: Uitwerken implementatieplan  

Een dergelijk traject is een participatief project dat een inspanning vraagt van de betrokken 
organisaties en mensen en meestal begeleid wordt door externen.  

Parallel met het nemen van de beslissingen (zie 19.1 Beleidskeuzes voor de organisatie van de 
MAV) en het uitwerken van een organisatiemodel op hoog niveau dient bepaald te worden 
wie, wanneer en onder welke voorwaarden gebruik kan maken van het aangepast vervoer, 
dan wel openbaar vervoer. Dit is belangrijk in functie van de betaalbaarheid, zowel voor de 
overheid als voor de gebruiker, alsook om er naar te streven de mobiliteitsnoden van de 
meest kwetsbare groepen zeker aan bod te laten komen. Een simpele afbakening op basis van 
vastgestelde handicap of leeftijd biedt hierbij een ontoereikend antwoord.  

Naast de persoonsgebonden kenmerken (die ook verder kunnen gaan dan de medische 
vaststelling van de handicap, bijvoorbeeld het hebben van een aangepaste wagen, sociaal 
netwerk…) speelt ook de beschikbaarheid van een toegankelijk aanbod van openbaar vervoer 
een rol, net als de mate van toegankelijkheid van de publieke omgeving. Dit veronderstelt de 
ontwikkeling van een gedetailleerde indicatiestelling.  

Nr.4 in het schema 

De mobiliteitsindicatiestelling impliceert dat niet louter gewerkt wordt met harde criteria, 
zoals bijvoorbeeld rolstoelgebruiker/geen rolstoelgebruiker, maar gestreefd moet worden 
naar het bepalen van de graad van het mobiliteitsprobleem van de betrokkene. Elementen die 
hier minstens in meegenomen moeten worden zijn persoonsgebonden kenmerken, de mate 
van toegankelijkheid van de publieke omgeving en de mate van toegankelijkheid van het 
(openbaar) vervoer (zie Figuur 74). Meer over de mobiliteitsindicatiestelling hieronder bij 20.1. 
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Figuur 74: Mobiliteitsindicatiestelling  

 Al het voorgaande zal leiden tot een relatief gedetailleerd globaal concept dat klaar is voor 
implementatie (op basis van de ontwikkelde scenario’s, maar ook rekening houdend met het 
bestaande – conform proefprojecten). Om deze implementatie mogelijk te maken, dienen 
vanzelfsprekend de nodige wetgevende teksten ontworpen te worden (Decreet en Besluit(en) 
van de Vlaamse Regering …). Gezien de specificiteit van de materie lijkt ook hier – net als bij de 
voorgaande elementen – externe ondersteuning noodzakelijk, wat het voorzien van een 
implementatiebudget verantwoordt. 

Nrs. 5 en 6 in het schema 

 

19.3 Budget noodzakelijk voor MAV en compensatieregeling 

Naast het budget noodzakelijk om dit alles te realiseren (en dat als een eenmalige kost 
beschouwd kan worden), zal ook een structureel budget noodzakelijk zijn om de MAV in de 
realiteit te laten functioneren en het gecompenseerd vervoer ook effectief te financieren. Het 
is daarbij vanzelfsprekend dat het volledige budget voor de organisatie van een 
complementair, geïntegreerd en gebiedsdekkend vervoersysteem niet vanaf de eerste dag 
beschikbaar kan zijn. Dit is ook niet noodzakelijk. Het vervoersysteem dient iteratief te 
groeien, in functie van het voorzien en het bekend worden van het aanbod, zoals schematisch 
kan getoond worden in volgend schema: 

 

 
Figuur 75: Iteratieve groei budget 
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In het begin dient, onder andere rekening houdend met de vervoersmogelijkheden die al op 
het terrein bestaan, een bepaald budget voorzien te worden om zowel het oorspronkelijke 
(start)aanbod als de kern van de MAV te realiseren. Na verloop van tijd kan hiermee – door 
meer efficiëntie en uniforme processen – een ruimer aanbod (Aanbod 1) gerealiseerd worden, 
dat een hoger budget (B1)  noodzakelijk maakt. Dit op zijn beurt zal het groeien van de MAV 
noodzakelijk maken, wat een budget B2 vereist. Dit natuurlijk groeiproces kan, rekening 
houdend met (beleids)beslissingen over budgettaire beperkingen, uiteindelijk leiden tot een 
gebiedsdekkend vervoersysteem. Het is in dit verband ook belangrijk te vermelden dat de 
grootte van het te voorzien budget om een bepaald aanbod te realiseren ook functie is van de 
indicatiestelling waarover eerder sprake, in die zin dat gradueel reeds bij een lagere vorm van 
mobiliteitsbeperking compensatie zou kunnen voorzien worden. Daarnaast wordt het 
benodigde budget voor de compensatieregeling – en ook dat kan afgeleid worden uit de 
indicatiestelling – medebepaald door de mate waarin het openbaar vervoer meer en meer 
toegankelijk wordt (conform ook de internationale en Europese reglementering in dit 
verband). 

 

19.4 Beleidsaanbevelingen  

Voor de uitbouw van de MAV dienen volgende beslissingen genomen te worden: 

 Keuze voor een bepaalde juridische bestuursvorm: de voor- en nadelen van de mogelijke 
bestuursvormen moeten afgewogen worden 

 Keuze voor een bepaalde schaalgrootte: een indeling voor het operationele niveau met 
één tot drie operationele eenheden per provincie lijkt aangewezen 

Vervolgens moeten volgende elementen uitgewerkt worden: 

 Een organisatiemodel, rekening houdend met de organisatiebouwstenen (strategie, 
structuur en processen, bestaffing, middelen) en de strategische focussen 
(productleiderschap, klantenintimiteit, operationele uitmuntendheid). Het ontwikkelen 
van een organisatiemodel dient projectmatig aangepakt te worden (bepalen criteria voor 
organisatiemodel, selecteren gepaste organisatiemodel, uitwerken gekozen 
organisatiemodel, uitwerken implementatieplan). 

 De mobiliteitsindicatiestelling (zie ook 20.1) 

Na de uitwerking van de juridische ondersteuning (de nodige wetgevende teksten) dient dan 
met de implementatie gestart te worden. Naast de eenmalige kost hiervoor moet ook 
voorzien worden in een structureel budget om de MAV in de realiteit te laten functioneren en 
het gecompenseerd vervoer effectief te financieren. Dit budget moet iteratief groeien, in 
functie van het voorzien en het bekend worden van het aanbod. 
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20. De uitbouw van een gebiedsdekkend, complementair en 
geïntegreerd Vlaams toegankelijk vervoersysteem 

Samengevat 

Mobiliteitsindicatiestelling 

Voor de verdere uitbouw van een Vlaams gebiedsdekkend toegankelijk vervoersysteem is de 
uitwerking van een systeem voor mobiliteitsindicatiestelling op maat van de gebruiker 
noodzakelijk.  

Deze mobiliteitsindicatiestelling moet aandacht hebben voor zowel de persoonsgebonden 
kenmerken als de mate van toegankelijkheid van het (openbaar) vervoersaanbod en de mate 
van toegankelijkheid van de publieke omgeving. 

De mobiliteitsindicatiestelling moet een dynamisch karakter hebben. 

Gezien de complexiteit is samenwerking en afstemming van de beleidsdomeinen Mobiliteit, 
Welzijn en Gelijke Kansen aangewezen. 

MAV: coördinatie en samenwerking 

Om haar rol voluit te kunnen spelen is het van belang dat de MAV voldoende neutraal en 
onafhankelijk is ten aanzien van de vervoersaanbieders.  

Om de uniformiteit, de verdere professionalisering en het gebiedsoverschrijdend 
vervoersaanbod te verzekeren is er nood aan een coördinerende werking op Vlaams niveau, 
die de nodige ondersteuning biedt, kan  aansturen en de samenwerking tussen de MAV’s of 
antennes kan faciliteren.  

Financiële impact van een efficiënt, complementair, geïntegreerd toegankelijk vervoersysteem 

Een vergelijking van de mogelijke scenario’s en de vereiste financiering voor de uitbouw van 
een toegankelijk vervoersysteem laat zien dat het belangrijk zal zijn om de voornaamste 
kostendrijvers (meer toegankelijk openbaar vervoer, meer flexibiliteit…) te bewaken.  

Het basisscenario, de Nulmeting, is niet houdbaar omwille van een veel te hoge kostprijs. Het 
toegankelijk vervoersysteem moet bijgevolg efficiënter georganiseerd worden. 

Om een betaalbaar en adequaat toegankelijk vervoersysteem uit te bouwen, moet: 

 Meer ingezet worden op vrijwilligersvervoer aangezien dit onontbeerlijk is voor de 
capaciteit en de betaalbaarheid van het vervoersysteem 

 De toegankelijkheid van het openbaar vervoer verbeterd worden zodat meer mensen zich 
hiermee kunnen verplaatsen en er minder nood is aan aangepast vervoer 

 Beroep gedaan worden op de flexibiliteit van de gebruiker inzake tijdsmarges voor vertrek- 
en omrijtijd zodat een efficiëntere rittenplanning mogelijk is, de bezettingsgraad van de 
voertuigen verhoogd wordt en bijgevolg de vervoerskosten verminderen 

Beleidsaanbevelingen vanuit de Brusselse context en eigenheid 

Het is belangrijk om Brussel een plaats te geven in het nieuwe model voor een Vlaams 
toegankelijk vervoersysteem met een centrale rol voor de MAV, omdat het thema toegankelijk 
en aangepast vervoer als gemeenschapsmaterie beschouwd wordt. Zo wordt de 
dienstverlening aan Nederlandstalige Brusselaar niet uit het oog verloren.  

Voor een betere organisatie van het toegankelijk en aangepast vervoer op het grondgebied 
van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest is het essentieel dat Vlaanderen, het Brussels 
Hoofdstedelijk Gewest, de Vlaamse Gemeenschapscommissie en de Gemeenschappelijke 
Gemeenschapscommissie periodiek samenkomen om hun beleid en initiatieven rond 
toegankelijk en aangepast vervoer op elkaar af te stemmen en een gemeenschappelijke 
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beleidslijn uit te tekenen.  

Deze periodieke samenkomsten kunnen het best geïntegreerd worden in de verdere uitbouw 
van het Vlaams toegankelijk vervoersysteem. Het is daartoe nodig een overleg- en 
adviesstructuur in te richten om de drie Brusselse spelers (BHG, GGC en VGC) op het 
coördinerend MAV-niveau te betrekken. Op operationeel niveau lijkt één bovenlokale MAV-
afdeling aangewezen voor het grondgebied van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.  

Het is aangewezen ook regelmatig de federale overheid en de Franstalige overheidsinstanties 
te betrekken, aangezien ook zij een rol spelen in de uitbouw van het toegankelijk en aangepast 
vervoer op het grondgebied van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. 

Bij de uitbreiding van het nieuw Vlaams toegankelijk vervoersmodel naar het grondgebied van 
het Brussels Hoofdstedelijk Gewest moet bovendien rekening gehouden worden met de 
grootstedelijke eigenheden die een invloed hebben op de organisatie van toegankelijk en 
aangepast vervoer, zoals congestie, parkeermoeilijkheden en onveiligheidsgevoel. Oplossingen 
moeten uitgetekend worden en de compensatieregeling moet met de hogere vervoerskosten 
rekening houden.   

De Brusselse overheden kunnen op het niveau van de ritten en/of de gebruiker een financiële 
bijdrage leveren. Dergelijke initiatieven moeten gestimuleerd worden vanuit het overleg- en 
adviesorgaan. 

Dit alles dient verankerd te worden in een apart Brussel-luik in het decreet dat uitgewerkt zal 
worden om het Vlaams toegankelijk vervoersysteem vorm te geven.  

 

De oprichting van MAV(’s) zal het instrument bij uitstek zijn om in Vlaanderen een structureel 
beleid te voeren voor de mobiliteitsnoden van personen met een beperking. Het zet in op het 
betrekken van alle vervoers- en welzijnsactoren op de verschillende niveaus, een efficiëntere 
organisatie en afstemming en een doorgedreven professionalisering. Bovendien worden de 
mobiliteitsnoden en de nood aan toegankelijk openbaar vervoer en openbaar domein zo op 
een meer systematische wijze transparanter, wat een degelijke monitoring mogelijk maakt.  

Opdat de MAV-werking zou bloeien en groeien, zijn er een aantal bijkomende 
voorwaardenscheppende beleidsaspecten die meebepalend zullen zijn.  

Het gaat hierbij om volgende topics: 

 Mobiliteitsindicatiestelling 

 MAV: coördinatie en samenwerking 

 Financiële impact van een efficiënt, complementair en geïntegreerd toegankelijk 
vervoersysteem 

 Beleidsaanbevelingen vanuit de Brusselse context en eigenheid 

 

20.1 Mobiliteitsindicatiestelling: de som van de inschaling van de 
persoon en van de toegankelijkheid van omgeving en aanbod 

20.1.1 Toelichting 

Hierboven werd al verwezen naar de mobiliteitsindicatiestelling, als één van de essentiële nog 
uit te werken elementen voor de implementatie van de MAV. Voor een correcte toekenning 
van rechten op een bepaalde vorm van vervoer 7.2.2 Operationele taken facultatief en 
gegarandeerd vervoer) moet de MAV zich kunnen baseren op een goede inschaling van de 
graad van mobiliteitsbeperking van een gebruiker. 
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Deze mobiliteitsindicatiestelling is een nuancering van het stroomschema zoals dit uitgewerkt 
werd door het Hefbomenonderzoek van Enter uit 2009 (zie Figuur 2: Stroomschema 
Hefbomenonderzoek). De studie in kader van het voorliggend businessplan maakt immers 
duidelijk dat de toepassing van harde criteria (bijvoorbeeld rolstoelgebruiker of niet) niet 
volstaan voor de toewijzing van de meest geschikte vervoersvorm. Dit blijkt onder andere uit 
de proefprojecten in het actieonderzoek.  

Een persoon die 1 km kan wandelen met behulp van een rollator zou volgens de toepassing 
van de harde criteria doorverwezen worden naar het openbaar vervoer. Indien deze persoon 
de rollator echter niet kan optillen en moeilijk trappen kan nemen, ligt het gebruik van het 
openbaar vervoer al heel wat minder voor de hand.  

Of een rolstoelgebruiker kan medisch gezien een ernstigere handicap hebben dan een persoon 
die niet-rolstoelgebruiker is, maar beschikt over een eigen aangepaste wagen, waardoor zijn 
mobiliteitsnood minder groot is.  

Een niet-rolstoelgebruiker kan daartegenover in een situatie verkeren waarbij hij/zij geen 
eigen vervoer heeft, niet van het openbaar vervoer gebruik kan maken en ook niet van de 
lokale MMC. Als deze gebruiker geen sociaal netwerk heeft om op terug te vallen, heeft hij/zij 
een erg grote mobiliteitsbeperking.  

Het onderzoek naar de vervoerswensen en -noden van personen met een beperkt mobiliteit 
(zie 3.1.2 Stated preference voor Vlaanderen en 13.1.1 Stated preference voor Brussel) maakt 
eveneens duidelijk dat er heel wat niet medische factoren van belang zijn voor het bepalen 
van de graad van mobiliteitsbeperking.  

Ter illustratie enkele markante bevindingen van het stated preference onderzoek.  

 36% van de Vlaamse en 56% van de Brusselse respondenten van de stated preference 
woont alleen. Dit hoge aandeel betekent dat een beperkter sociaal netwerk voor handen 
is indien men zich niet zelfstandig kan verplaatsen. 

 Ook het inkomen speelt een rol bij het bepalen van de mobiliteitsbeperking. 74% van de 
Vlaamse en 58% van de Brusselse alleenstaanden heeft een inkomen dat kleiner of gelijk is 
aan twee keer het leefloon. Het inkomen van personen met gezinsleden ten laste is bij 
71% van de Vlaamse respondenten lager dan of gelijk aan tweemaal het leefloon. 
Personen met een lager inkomen zullen minder gebruik kunnen maken van aangepast 
vervoer door commerciële vervoersaanbieders omdat de kostprijs van dergelijk vervoer 
hoog is. 

 De woonplaats is eveneens bepalend. 42% van de Vlaamse respondenten woont in een 
landelijke tot zeer landelijke omgeving. De vervoersmogelijkheden in een dergelijke 
omgeving zijn minder gunstig dan in een stedelijk gebied, zeker voor mensen met 
beperkingen. Voor de groep personen die in een landelijke omgeving woont, is er bijgevolg 
meer nood aan aangepast vervoer, omdat men veelal niet gebruik kan maken van 
reguliere vervoersdiensten, of deze niet voorhanden zijn. 

 Ten slotte is ook de nabijheid van een halte van het openbaar vervoer belangrijk. 55% van 
de Vlaamse en 63% van de Brusselse respondenten heeft een bushalte binnen 500 meter. 
Indien het openbaar vervoer meer toegankelijk zou worden, zou dat in principe betekenen 
dat in de toekomst meer personen (die nu aangewezen zijn op speciale vervoersdiensten) 
gebruik zouden kunnen maken van het reguliere openbaar vervoersysteem. Het afleggen 
van dergelijke afstanden is echter niet altijd mogelijk voor personen met een beperking. 
Veel minder mobiele personen zijn ernstig beperkt bij het afleggen van kleine afstanden of 
bij trappen doen. Ongeveer 20% van de Vlaamse en 30% van de Brusselse respondenten 
zijn wel in staat om honderd meter te wandelen, maar langere afstanden zijn een 
probleem. Zelfs indien er een halte in de nabije omgeving is, is de afstand voor heel wat 
personen met een mobiliteitsbeperking een niet te overbruggen obstakel. 
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Voor de verdere uitbouw van een Vlaams gebiedsdekkend toegankelijk vervoersysteem is de 
uitwerking van een systeem voor mobiliteitsindicatiestelling op maat van de gebruiker dus 
noodzakelijk. Een onderbouwde MAV-werking is alleen maar mogelijk mits een goed 
uitgewerkte mobiliteitsindicatiestelling. De MAV zal immers moeten werken met een 
inschaling van de mobiliteitsnoden op maat van de persoon. Harde criteria alleen zijn geen 
goede graadmeter (bijvoorbeeld rolstoelgebruiker/geen rolstoelgebruiker). Via een 
mobiliteitsindicatiestelling kan het profiel van de gebruiker, zijn/haar mobiliteitsbehoeften en 
mogelijkheden/beperkingen geschetst worden. De mobiliteitsindicatiestelling bepaalt de 
graad van het concrete mobiliteitsprobleem. Alleszins moet de mobiliteitsindicatiestelling 
voldoende flexibel zijn en dit vanuit verschillende invalshoeken. Zo kan een concrete 
vervoersvraag in functie van de mobiliteitsindicatiestelling op andere tijdstippen op een 
andere wijze opgelost worden, bijvoorbeeld omdat ’s avonds op een bepaalde toegankelijke 
halte geen bediening meer is.  

De mobiliteitsindicatiestelling dient eenmaal vastgelegd te worden, maar moet wel vatbaar 
zijn voor evolutie: zij moet periodiek aangepast kunnen worden. Een halte, bijvoorbeeld, kan 
nu ontoegankelijk zijn, maar op termijn wel toegankelijk gemaakt worden. Of een gebruiker 
kan vandaag slechts beschikken over een leefloon, later echter werk vinden en dus op termijn 
over meer financiële middelen beschikken. Een dynamisch karakter is dus onontbeerlijk. 

De mobiliteitsindicatiestelling moet ontwikkeld worden als objectief instrument voor het 
bepalen van de mogelijkheden van de persoon bij het zich verplaatsen met het openbaar en 
aangepast vervoer. Enkel zo kunnen willekeur en daaropvolgende klachten vermeden worden. 
Een goede mobiliteitsindicatiestelling is nodig voor een optimale inzet van de middelen en kan 
voorkomen dat personen met een grote mate van mobiliteitsbeperking uit de boot vallen, 
zoals vandaag de dag nog al te vaak gebeurt. Bovendien kan een dergelijk systeem er ook voor 
zorgen dat het onterecht gebruik van bepaalde vormen van aangepast vervoer ingeperkt en 
zelfs voorkomen wordt. 

De mobiliteitsindicatiestelling moet rekening houden met het geheel van en de wisselwerking 
tussen de volgende drie elementen: 

 Mobiliteitsmogelijkheden en mobiliteitsbeperkingen van de persoon 

 De mogelijke toegankelijke en/of aangepaste vervoersoplossingen voor deze persoon en 
indien nodig nagaan of de persoon aan de gevraagde voorwaarden voldoet (bijvoorbeeld 
inkomen – MMC) 

 Indien nodig inschaling van de toegankelijkheid van de publieke omgeving (halte-
haltevervoer) 

De mobiliteitsindicatiestelling zal een erg belangrijk werkinstrument zijn voor de MAV-
medewerkers. Het moet hen consequente lijnen bieden om aan concrete vervoersnoden 
tegemoet te komen. De toepassing van de mobiliteitsindicatiestelling en de daaropvolgende 
inschaling van graad van mobiliteitsbeperking zullen zoals gezegd belangrijk zijn voor een 
eventuele toewijzing naar facultatief gecompenseerd vervoer en het toekennen van rechten 
op gegarandeerd gecompenseerd vervoer. 

De graad van toegankelijkheid van het openbaar vervoer (rollend materieel, haltes …) en de 
omliggende publieke ruimte bepaalt mee hoe strikt de voorwaarden zullen zijn om een 
toewijzing naar facultatief of gegarandeerd gecompenseerd vervoer te bekomen. Daarnaast 
bepaalt ook de mate van uitbouw van het gegarandeerd vervoersaanbod de voorwaarden 
voor een toekenning van rechten op dit vervoer.  

Gezien deze mobiliteitsindicatiestelling zich op het kruispunt situeert van bevoegdheden van 
Mobiliteit en Welzijn, zal een samenwerking tussen beide beleidsdomeinen aangewezen zijn. 
Momenteel bestaan er binnen de zorgsector reeds verschillende instrumenten ter inschaling 
van de patiënt/cliënt, zoals bijvoorbeeld de KATZ-evaluatieschaal ter staving van de aanvraag 
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tot tegemoetkoming in een verzorgingsinrichting, de BEL-profielschaal die 4 verschillende 
aspecten van zorgafhankelijkheid meet, het Zorgzwaarteinstrument (ZZI) van het VAPH en de 
medisch-sociale schaal die wordt gebruikt voor de evaluatie van de graad van zelfredzaamheid 
met het oog op het onderzoek naar het recht op de inkomensvervangende tegemoetkoming, 
de integratietegemoetkoming en de tegemoetkoming voor hulp aan bejaarden van de FOD 
Sociale Zekerheid. In de welzijnssector is men dus weliswaar vertrouwd met 
zelfredzaamheidschalen en indicatiestelling, maar mobiliteit wordt in de bestaande schalen 
niet diepgaand beoordeeld. De mobiliteitsindicatiestelling gaat verder dan de 
persoonsgebonden kenmerken. Ook het aanbod van het aangepast vervoer en de 
toegankelijkheid van de woonomgeving is aan de orde. De expertise en ervaring van beide 
beleidsdomeinen dient samengelegd om te komen tot de ontwikkeling van een nieuw 
instrument, dan wel de uitbreiding van de gangbare instrumenten. Verder onderzoek is nodig 
om na te gaan op basis van welke criteria dit moet gebeuren, hoe dit kan gemeten worden, 
hoe dit kan aansluiten bij bestaande instrumenten en ten slotte wie deze indicatiestelling kan 
uitvoeren.  

Omdat de indicatiestelling niet louter persoonsgebonden is, zou nader onderzoek ook een 
instrument moeten aanreiken om gebieden geografisch te gaan categoriseren op de mate van 
toegankelijkheid van bushaltes, aangepaste stoepen en overstapplaatsen enerzijds en 
aangepast of toegankelijk vervoersaanbod anderzijds.  

Ook hier zou moeten nagegaan worden of dit aansluiting kan vinden bij bestaande databanken 
zoals GIS. Wat toegankelijkheid betreft, is er de databank Toegankelijk Vlaanderen288, het 
Vlaamse beleidsinstrument om de toegankelijkheid van publieke infrastructuur in kaart te 
brengen en te monitoren. De uitbreiding van deze databank met publiek domein, 
halteplaatsen en aanbod van aangepast vervoer, is aangewezen. Bij de beoordeling van de 
toegankelijkheid van de publieke gebouwen is de bereikbaarheid (met andere woorden ‘hoe 
geraak ik er?’) een essentieel onderdeel. Naast Welzijn is dus ook afstemming en 
samenwerking met Gelijke Kansen Vlaanderen aangewezen.  

De koppeling van de persoonsgebonden kenmerken met de toegankelijkheidsindicatiestelling 
van het gebied zou de basis kunnen vormen van de mobiliteitsindicatiestelling.  

 

20.1.2 Beleidsaanbevelingen 

Voor de verdere uitbouw van een Vlaams gebiedsdekkend toegankelijk vervoersysteem is de 
uitwerking van een systeem voor mobiliteitsindicatiestelling op maat van de gebruiker 
noodzakelijk.  

Deze mobiliteitsindicatiestelling moet aandacht hebben voor zowel de persoonsgebonden 
kenmerken als de mate van toegankelijkheid van het (openbaar) vervoersaanbod en de mate 
van toegankelijkheid van de publieke omgeving. 

De mobiliteitsindicatiestelling moet een dynamisch karakter hebben. 

Gezien de complexiteit is samenwerking en afstemming van de beleidsdomeinen Mobiliteit, 
Welzijn en Gelijke Kansen aangewezen. 

 

 

288 De databank Toegankelijk Vlaanderen is een initiatief van Gelijke Kansen in Vlaanderen en Enter vzw, in 
samenwerking met ATO, CTPA, Toegankelijkheidsbureau, Westkans en de Vlaamse provinciebesturen. De databank 
bevat informatie over de mate van toegankelijkheid van publieke gebouwen en andere voorzieningen. 
www.toegankelijkvlaanderen.be   
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20.2 MAV: coördinatie en samenwerking 

20.2.1 Toelichting 

Het actieonderzoek volgde drie proefprojecten om het theoretisch model van de MAV in de 
praktijk uit te testen en te toetsen aan de realiteit. Elk proefproject startte vanuit een andere 
invalshoek, telkens met eigen voor- en nadelen. Naast de begeleiding van de projecten was 
ook de coördinatie, en onderlinge uitwisseling en afstemming tussen de 3 projecten aan de 
orde.  

Doorheen de projectperiode hebben de projecten veel van elkaar geleerd, en werden 
gezamenlijke instrumenten en protocollen uitgewerkt. Een verdere opvolging, coördinatie en 
aansturing blijft belangrijk in functie van efficiëntie en uniformiteit. Een belangrijk 
aandachtspunt is zeker dat in heel Vlaanderen iedereen op gelijke wijze geholpen kan worden 
en dat kwaliteitszorg verzekerd wordt. De werking van de MAV impliceert een aantal nieuwe 
taken zoals de rol van vervoersregisseur, doorverwijzing en samenwerking met verschillende 
actoren. De nodige ondersteuning hierbij is aangewezen zodat een verdere professionalisering 
ingeluid kan worden. Ook voor het organiseren van het gebiedsoverschrijdende 
vervoersaanbod is afstemming en coördinatie noodzakelijk.  

Naast begeleiding en aansturing is het cruciaal dat de MAV een neutrale instantie is. Zonder 
neutraliteit verliest de MAV aan onafhankelijkheid en aan slagkracht. Het betrekken van 
vervoerders (of ze nu commercieel of niet-commercieel zijn) in het beslissingskader van de 
MAV, tast de neutraliteit van de MAV aan. Idealiter komt er een orgaan dat volledig 
onafhankelijk is van alle vervoersaanbieders. Zo niet, verliest de MAV aan vrijheid. Indien 
vervoersaanbieders deel uit maken van de beslissingstructuur van de MAV, heeft deze heel 
wat minder onderhandelingskracht. In het geval van een openbare aanbesteding voor de 
organisatie van vervoer of andere commerciële onderhandelingen, bijvoorbeeld, zal een 
neutrale MAV een sterkere concurrentiestrijd tussen de verschillende vervoersaanbieders 
mogelijk maken, waardoor er scherpere prijzen mogelijk worden. Ook bij de doorverwijzing 
van de vervoersvraag en de toewijzing van de vervoerder, is neutraliteit aangewezen. Voor 
betaalbaarheid en voortzetting op lange termijn, en een correcte doorverwijzing is neutraliteit 
en onafhankelijkheid dus erg belangrijk.  

 

20.2.2 Beleidsaanbevelingen 

Om haar rol voluit te kunnen spelen is het van belang dat de MAV voldoende neutraal en 
onafhankelijk is ten aanzien van de vervoersaanbieders.  

Om de uniformiteit, de verdere professionalisering en het gebiedsoverschrijdend 
vervoersaanbod te verzekeren is er nood aan een coördinerende werking op Vlaams niveau, 
die de nodige ondersteuning biedt, kan aansturen en de samenwerking tussen de MAV’s of 
antennes kan faciliteren.  

 

20.3 Financiële impact van een efficiënt, complementair, geïntegreerd 
toegankelijk vervoersysteem 

20.3.1 Mogelijke scenario’s en hun financiële impact 

Om de invloed en de financiële impact van mogelijke beleidskeuzes met betrekking tot 
toegankelijk en aangepast vervoer na te gaan, werden in deze studie verschillende scenario’s 
uitgewerkt. De besproken scenario’s hebben geen verband met werkelijke toekomstige 
beslissingen, houden geen waardeoordeel in en zijn geen weerspiegeling van wat we wensen 
te bereiken. Ze hebben enkel als doel om de benodigde transportmiddelen, en bijhorende 
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financiële effecten, van de mogelijke beleidskeuzes te kunnen inschatten. 

Het eerste scenario beschrijft de ‘Nulmeting’: een simulatie van de werkelijke situatie, met de 
huidige verdeling van het aangepast vervoer over de verschillende typen vervoersaanbieders. 
Hierbij wordt verondersteld dat de huidige markt aangepast vervoer ongewijzigd zal evolueren 
in de toekomst. Dit scenario gaat ervan uit dat de gebruiker vrije keuze heeft over het type van 
vervoersaanbieder, maar er wordt bij de toewijzing wel rekening gehouden met de huidige 
toewijzingscriteria rond hulpmiddel en inkomen. Er wordt eveneens rekening gehouden met 
de huidige werkingsgebieden van de vervoersaanbieders.  

Het aantal ritten en kilometers neemt in dit scenario toe in de tijd, tengevolge van 
demografische wijzigingen, wat zorgt voor een sterke stijging van de totale kostprijs en de 
gemiddelde kostprijs per rit voor zowel gebruikers als de Vlaamse overheid. Een groot deel van 
de ritten wordt uitgevoerd door de commerciële sector waardoor de vervoerskosten per rit 
heel hoog zijn.  

Het tweede scenario ‘Gebiedsdekking’ veronderstelt volledig gebiedsdekkend aangepast 
vervoer. Dit scenario veronderstelt dat 50% van alle toers gecompenseerd wordt door de 
Vlaamse overheid in kader van het decreet tot compensatie van de openbare 
dienstverplichting tot het vervoer van personen met een handicap of een ernstig beperkte 
mobiliteit. Omwille van beperkte budgetten zal de overige 50% van de toers niet 
gecompenseerd kunnen worden. Er wordt ook aangenomen dat het aandeel verplaatsingen 
met MMC verdubbelt ten opzichte van de huidige situatie. Kanttekening hierbij is dat men er 
dan wel moet in slagen de capaciteit van het vrijwilligersvervoer te verdubbelen, geen 
sinecure gezien er nu reeds een tekort aan vrijwilligers gesignaleerd wordt. Er dient dan ook 
extra te worden ingezet op een versterking van het vrijwilligersvervoer, het aantrekken van 
vrijwilligers en het verbeteren van het vrijwilligersstatuut. Zie hiervoor 21.2 Versterking van 
het vervoer door vrijwilligers.  

Doordat slechts 50% van de toers gecompenseerd wordt, is er ten opzichte van het 
basisscenario een grote daling in de vervoerskosten. De niet-gecompenseerde verplaatsingen 
houden echter voor de gebruikers een grote kost in. Voor deze verplaatsingen kunnen wel 
andere kanalen gebruikt worden, bijvoorbeeld federale dienstencheques of gemeentelijke 
taxicheques. 

Het derde scenario ‘Meer toegankelijk OV’, dat voortbouwt op het vorige scenario en dezelfde 
aannames heeft, veronderstelt dat jaarlijks steeds meer personen met een beperking gebruik 
kunnen maken van het openbaar vervoer. Dit scenario gaat er van uit dat de toegankelijkheid 
van het openbaar vervoer stapsgewijs zal verbeteren, zowel de fysieke toegankelijkheid, de 
toegankelijke communicatie ... Dit heeft als gevolg dat er jaarlijks meer personen, die 
momenteel gebruik maken van aangepast vervoer, gebruik zullen kunnen maken van het 
openbaar vervoer. Het scenario toont aan dat de nood aan aangepast vervoer afneemt 
waardoor het aantal ritten, toers en kilometers daalt en bijgevolg ook de kostprijs van het 
vervoer afneemt. Bij dit scenario dient wel rekening gehouden te worden met extra 
investeringen in het toegankelijk openbaar vervoer, voornamelijk voor de halte-infrastructuur. 

De kostprijs van een meer toegankelijk openbaar vervoer wordt niet gemodelleerd, maar het 
betreft hier niet langer een vrije keuze. Onder invloed van bestaande en toekomstige 
regelgeving is de overheid verplicht de toegankelijkheid van het openbaar vervoer te 
verhogen. Deze investering is bijgevolg niet te vermijden, maar heeft wel een duidelijke 
positieve impact op de kostprijs van de organisatie van het aangepast vervoer. Zie ook 
21.1Toegankelijk openbaar vervoer. 

Het vierde scenario ‘Meer flexibiliteit bij de gebruiker’ bouwt voort op de voorgaande 
scenario’s, met dezelfde aannames: een verdubbeling van het huidige aandeel MMC-gebruik, 
gebiedsdekkend aangepast vervoer met 50% compensatie door de Vlaamse overheid en 
jaarlijks 2,5% meer gebruikers van openbaar vervoer. Daarnaast veronderstelt dit scenario dat 
de gebruiker zich iets flexibeler opstelt bij het inplannen van de verplaatsing. Bij activiteiten 
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met een vast starttijdstip wordt nu een tijdsmarge van 30 minuten verondersteld, bij 
activiteiten met een variabel starttijdstip 60 minuten. De gebruiker dient echter geen half uur 
of één uur te wachten om opgehaald te worden: hij/zij weet vooraf het exacte tijdstip 
wanneer hij/zij opgehaald wordt door de chauffeur, maar heeft een iets bredere tijdsmarge bij 
het inplannen van de verplaatsing. Er wordt eveneens verondersteld dat de maximale omrijtijd 
voor alle toers 20 minuten bedraagt.  

Uit de stated preference (zie 3.1.2 voor Vlaanderen en 13.1.1 voor Brussel) tijdens de 
marktstudie blijkt trouwens dat de respondenten bereid zijn zich flexibeler op te stellen met 
betrekking tot ophaal- en omrijtijd. Slechts 25% van de Vlaamse en 20% van de Brusselse 
respondenten wil dat de rit exact ingepland wordt op het gevraagde tijdstip. Slechts 17% van 
de Vlaamse en de Brusselse respondenten aanvaardt geen omrijtijd. 

Dankzij deze eerder beperkte inspanningen van de gebruikers, is het mogelijk om een 
efficiëntere rittenplanning op te stellen. Door de grotere tijdsmarges en omrijtijden is er meer 
flexibiliteit in de planning en kunnen toers van verschillende gebruikers vaker gecombineerd 
worden. Dit verhoogt de bezettingsgraad van de voertuigen en leidt tot een besparing in het 
aantal benodigde ritten en kilometers. Hierdoor verminderen ook de vervoerskosten per toer. 

Het vijfde scenario is gelijkaardig aan het voorgaande, maar gaat uit van een compensatie 
door de Vlaamse overheid van 100% van de toers. Dit laatste scenario wordt enkel 
doorgerekend voor het jaar 2030 en heeft als doel om aan te geven wat de financiële impact 
zou zijn indien op lange termijn gekozen wordt voor een volledig gebiedsdekkend, 
gecompenseerd, complementair en geïntegreerd vervoersysteem. Het aantal ritten en toers is 
in dit scenario hoger, wat de vervoerskosten doet toenemen. De totale vereiste financiering 
zou 190 M Euro zijn (met jaarlijkse index van 2,5%), wat zeer hoog is. 

 

20.3.2 Vergelijking van de scenario’s 

Uit de vergelijking tussen de nulmeting en het scenario gebiedsdekking met 50% compensatie 
blijkt dat een besparing mogelijk is door een wijziging in de verdeling van ritten over de 
verschillende vervoersaanbieders. De vervoerskost per toer neemt af met 16% en daalt naar 
€32,97. 

Meer toegankelijk openbaar vervoer (scenario 3) leidt tot een jaarlijkse daling van het aantal 
toers en het aantal kilometers door het aangepast vervoer. In vergelijking met het scenario 
gebiedsdekking met 50% compensatie neemt het aantal toers hierdoor af met 20% in 2020, en 
zelfs 40% in 2030. In dit scenario daalt de vervoerskost per toer niet verder, maar dalen wel de 
totale vervoerskosten omdat er minder ritten nodig zijn. De bijdrage voor de Vlaamse 
overheid daalt van €44,38 per toer tot €17,36 per toer. De vereiste financiering daalt eveneens 
zodat het prijsverschil tussen de ‘Nulmeting’ en het scenario met meer toegankelijk openbaar 
vervoer toeneemt van 73% in het startjaar naar 78% in 2020. Bij dit scenario dient wel 
rekening gehouden te worden met extra investeringen in het toegankelijk openbaar vervoer, 
voornamelijk voor de halte-infrastructuur. 

Een combinatie van een toegankelijker openbaar vervoer met meer flexibiliteit van de 
gebruikers van aangepast vervoer zorgt voor een extra daling van het aantal kilometers. In 
vergelijking met het scenario gebiedsdekking met 50% compensatie neemt het aantal 
kilometers hierdoor af met 6% in 2010, met 25% in 2020 en zelfs met 41% in 2030. Bijgevolg 
neemt ook de kostprijs af, doordat de toegankelijkheid van het openbaar vervoer gradueel zal 
stijgen. Het prijsverschil tussen ‘Nulmeting’ en het scenario met meer flexibiliteit stijgt in 2020 
(ten opzichte van het startjaar) van 79% naar 83%. Het verschil tussen de vereiste financiering 
voor het scenario gebiedsdekking met 50% compensatie en het scenario met meer 
toegankelijk openbaar vervoer bedraagt 28M Euro (ten opzichte van 2,7 M Euro in het 
opstartjaar). 

Voor 2030 versterkt dit effect nog. Het verschil in vereiste financiering tussen het scenario 
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gebiedsdekking met 50% compensatie en het scenario met meer toegankelijk openbaar 
vervoer neemt verder toe. De kostprijs vermindert met 81M Euro, van 229M voor het scenario 
gebiedsdekking met 50% compensatie naar 148M Euro voor het scenario met meer 
toegankelijk openbaar vervoer. 

Een vergelijking van de scenario’s en de vereiste financiering toont dus aan dat het 
noodzakelijk zal zijn om bij de verdere uitbouw van het toegankelijk vervoersysteem de 
voornaamste kostendrijvers (mate van toegankelijkheid openbaar vervoer, mate van 
compensatie, mate van flexibiliteit…) te bewaken. De zogenaamde ‘modal split’ of een 
optimale mix tussen de verschillende vervoersaanbieders, alsook het realiseren van een 
integraal toegankelijk openbaar vervoer en het vergroten van de flexibiliteit zijn de 
sleutelelementen om de financiering haalbaar te houden.  

Een bijkomend element voor financiële haalbaarheid is de organisatie van de MAV waar 
centrale aansturing op vlak van processen, kwaliteitsbewaking en informatica noodzakelijk zal 
zijn om het gebiedsdekkend aangepast vervoer te kunnen realiseren.  

 

20.3.3 Beleidsaanbevelingen 

Een vergelijking van de mogelijke scenario’s en de vereiste financiering voor de uitbouw van 
een toegankelijk vervoersysteem laat zien dat het belangrijk zal zijn om de voornaamste 
kostendrijvers (meer toegankelijk openbaar vervoer, meer flexibiliteit…) te bewaken.  

Het basisscenario, de Nulmeting, is niet houdbaar omwille van een veel te hoge kostprijs. Het 
toegankelijk vervoersysteem moet bijgevolg efficiënter georganiseerd worden. 

Om een betaalbaar en adequaat toegankelijk vervoersysteem uit te bouwen, moet: 

 Meer ingezet worden op vrijwilligersvervoer aangezien dit onontbeerlijk is voor de 
capaciteit en de betaalbaarheid van het vervoersysteem 

 De toegankelijkheid van het openbaar vervoer verbeterd worden zodat meer mensen zich 
hiermee kunnen verplaatsen en er minder nood is aan aangepast vervoer. Bij dit scenario 
dient rekening gehouden te worden met extra investeringen in het toegankelijk openbaar 
vervoer, voornamelijk voor de halte-infrastructuur 

 Beroep gedaan worden op de flexibiliteit van de gebruiker inzake tijdsmarges voor vertrek- 
en omrijtijd zodat een efficiëntere rittenplanning mogelijk is, de bezettingsgraad van de 
voertuigen verhoogd wordt en bijgevolg de vervoerskosten verminderen 

 

20.4 Beleidsaanbevelingen vanuit de Brusselse context en eigenheid 

20.4.1 Brusselse bestuurlijke complexiteit 

20.4.1.1 Toelichting 

Het Brussels Hoofdstedelijk Gewest heeft een enorme bestuurlijke complexiteit (zie 
11.1.2.1 Brusselse bestuurlijke complexiteit). Verschillende overheden hebben 
bevoegdheden over en/of zijn belanghebbend inzake de organisatie van toegankelijk en 
aangepast vervoer. Voor de Nederlandstalige Brusselaar gaat het over Vlaanderen 
(mobiliteit en welzijn), het Brussels Hoofdstedelijk Gewest (mobiliteit, Brusselse taxi’s en 
MIVB), de Vlaamse Gemeenschapscommissie (welzijn) en de Gemeenschappelijke 
Gemeenschapscommissie (bijstand aan personen). Ook de federale overheid speelt een rol. 
Elk van deze overheidsinstanties gaat uit van de eigen visie en principes, wat resulteert in 
beleid dat vaak niet voldoende op elkaar is afgestemd. Dit versterkt natuurlijk de 
versnippering, de onduidelijkheid, de gebrekkige afstemming en de ontoereikendheid van 
het aanbod aan toegankelijk en aangepast vervoer. Als concreet voorbeeld kan hier 
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verwezen worden na de recente ontwikkelingen inzake het gratis abonnement voor 
senioren. Voor 1 mei 2013 mochten senioren kosteloos gebruik maken van het openbaar 
vervoer. De MIVB  besloot, net zoals de TEC, dit abonnement betalend te maken. De 
Vlaamse ouderen kunnen nog steeds gratis met De Lijn mee, maar Brusselse en Waalse 
senioren moeten wel betalen (reductietarief). Dit zorgde voor een ongelijkheid tussen de 
Gewesten, met als gevolg complexe situaties en heel wat verwarring. Een Brusselse senior, 
bijvoorbeeld, betaalt nu €60 euro voor een MIVB-abonnement en telkens €36 euro voor de 
Lijn en de TEC. Ook voor personen met een beperking is er onduidelijkheid: op De Lijn 
mogen personen met een handicap gratis meereizen, wat echter niet kan op de MIVB. 
Zeker voor personen met een verstandelijke beperking is het echter niet altijd duidelijk op 
welke bus zij zich bevinden en of ze dus gratis mogen rijden of niet.289 De ontoereikendheid 
van het aanbod blijkt duidelijk uit de getuigenissen van belanghebbenden 
(gebruikersorganisaties, voorzieningen, vervoerders…) en uit het beschikbare 
cijfermateriaal. Mensen die naar een vervoerdienst worden doorverwezen, bijvoorbeeld 
door lokale dienstencentra, worden geconfronteerd met lange wachttijden. Vaak kan men 
niet meer bij  de vervoerdienst terecht omdat deze al volzet is. Zo moet Sociaal Vervoer 
Brussel jaarlijks meer dan 10.000 ritten weigeren wegens gebrek aan capaciteit.290  

Wat betreft toegankelijk en aangepast vervoer is er geen eenvormig beleid, geen lijn die 
uitgezet en gevolgd wordt. Er bestaan in Brussel heel wat lokale initiatieven, maar het 
gebrek aan eenvormige aansturing van op het politieke niveau zorgt ervoor dat elk initiatief 
zijn eigen (vaak beperkende) voorwaarden hanteert waardoor veel gebruikers uit de boot 
vallen. De afbakening van de doelgroep per initiatief kan veel beter. Zo organiseren de 
meeste Brusselse OCMW’s een vorm van vervoer, maar ook hier is geen afstemming en 
ontbreekt een homogene aanpak. Elk OCMW bepaalt afzonderlijk de werking van de 
vervoersdienst waardoor de verschillen tussen de Brusselse gemeenten aanzienlijk zijn. 
Dergelijk gebrek aan homogeniteit zorgt voor veel versnippering, blinde vlekken en een 
ontoereikend aanbod. Heel wat mensen zijn slachtoffer van het gebrek aan en eenduidig 
beleid rond toegankelijk en aangepast vervoer en kampen met een grote vervoersnood.   

Afstemming is belangrijk, zelfs essentieel, om de ontoereikendheid van het aanbod aan te 
pakken en de personen met een mobiliteitsbeperking uit de nood te helpen, maar door de 
Brusselse bestuurlijke complexiteit ligt dit absoluut niet voor de hand. Elke overheid heeft 
evenwaardige bevoegdheden en belangen, dus het is moeilijk om te bepalen wie de 
trekkersrol op zich moet/kan nemen. Bovendien bestaat het Brussels Hoofdstedelijk 
Gewest uit 19 gemeenten die op hun autonomie staan. 

Het snijpunt tussen Mobiliteit en Welzijn zoals dit zich voor Vlaanderen voordoet (zie 1.4.4 
Vlaanderen), speelt ook in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest een rol. Met het oog op het 
tegemoetkomen aan de reële vervoersnood van personen met beperkte mobiliteit in 
Brussel is dan ook meer overleg en samenwerking tussen de Vlaamse Gemeenschap, het 
Brussels Gewest, de VGC en de GGC noodzakelijk. Deze vier overheden hebben elk 
bevoegdheden en belangen die gerelateerd zijn aan toegankelijk en aangepast vervoer. Het 
Brussels Gewest is bevoegd voor mobiliteit, inclusief de MIVB en aangepaste taxi’s, terwijl 
Vlaanderen en de VGC de gemeenschapsbevoegdheden zoals welzijn uitoefenen ten aan 
zien van voorzieningen die (op basis van hun organisatie of statuten) als Vlaams 
bestempeld kunnen worden. Openbare diensten, bijvoorbeeld OCMW’s (die vaak vervoer 
organiseren), en tweetalige instellingen vallen onder de bevoegdheid van de GGC, net zoals 
bijstand aan personen. Eerst en vooral is het belangrijk dat de verschillende overheden op 
de hoogte zijn van elkaars beleid. Elke overheidsinstantie kan dan het eigen beleid 
afstemmen op dit van de andere overheden en zo de complementariteit optimaliseren.  

289 Informatie bekomen uit gesprek met doelgroepvertegenwoordigers (voorzieningen, lokale dienstencentra, 
senioren, personen met een beperking) op 30/08/2013. 
290 Informatie bekomen uit gesprek met Alex Penninckx, coördinator Sociaal Vervoer Brussel, op 8 augustus 2013. 

  
Businessplan Vlaams Toegankelijk Vervoersysteem       353 

                                                           



Verder is het nodig onderling overleg te plegen om ook gezamenlijk een beleidsvisie rond 
toegankelijk en aangepast vervoer uit te stippelen. Daarom is het essentieel dat deze 
overheidsinstanties periodiek samenkomen.  

Voor een optimale organisatie van het aanbod aan toegankelijk en aangepast vervoer is het 
aan te raden om ook regelmatig de federale overheid en de Franstalige overheidsinstanties 
(Waals Gewest, Franse Gemeenschap en de Franse Gemeenschapscommissie) te 
betrekken, aangezien ook zij een rol spelen in de uitbouw van het toegankelijk en 
aangepast vervoer op het grondgebied van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.  

 

20.4.1.2 Beleidsaanbevelingen 

Vlaanderen, het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, de Vlaamse Gemeenschapscommissie en 
de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie dienen periodiek samen te komen om 
hun beleid en initiatieven rond toegankelijk en aangepast vervoer op elkaar af te stemmen 
en een gemeenschappelijke beleidslijn uit te tekenen.  

Het is aan te raden ook regelmatig de federale overheid en de Franstalige 
overheidsinstanties te betrekken, aangezien ook zij een rol spelen in de uitbouw van het 
toegankelijk en aangepast vervoer op het grondgebied van het Brussels Hoofdstedelijk 
Gewest. 

 

20.4.2 Brusselse grootstedelijke eigenheid 

20.4.2.1 Toelichting 

De bevolkingsdichtheid in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest is erg hoog. Nergens in België 
wonen mensen zo dicht bij elkaar. Alle 19 Brusselse gemeenten staan in de top 30 van de 
bevolkingsdichtheid van Belgische steden en gemeenten.291 De 18 eerste plaatsen worden 
door Brussel ingenomen, enkel Watermaal-Bosvoorde strandt op de 30ste plaats. Bovendien 
is het verschil in bevolkingsdichtheid tussen de Brusselse gemeenten en andere steden erg 
groot. Nummer 1 van de lijst, Sint-Joost-Ten-Node, heeft een bevolkingsdichtheid van 
23.057 inwoners per km², terwijl Antwerpen op plaats 24 staat met 2.364 inwoners per 
km². In het Brussels Gewest wonen dus veel meer mensen dicht op elkaar, wat onder 
andere leidt tot meer verplaatsingen, meer verkeer en een hogere vraag naar vervoer.  

Als grootstad beschikt Brussel over een uitgebreid aanbod aan voorzieningen (winkels, 
banken, cultuur, ontspanning …) en dit in de nabije omgeving. Verplaatsingen betreffen 
bijgevolg vaak korte afstanden. Dit wordt bevestigd door de cijfers van de DAV Sociaal 
Vervoer Brussel: de gemiddelde afstand van de gerealiseerde ritten bedraagt slechts 4,65 
kilometer.   

Het grootstedelijke karakter leidt echter tot enkele typische stadsproblemen, zoals 
congestie en parkeermoeilijkheden, die de verplaatsingen vertragen en duurder maken. De 
duurtijd van de korte verplaatsingen loopt snel op, in vergelijking met andere regio’s. 
Sociaal Vervoer Brussel rijdt aan een gemiddelde snelheid van 15 km/uur, de bussen van de 
MIVB halen gemiddeld 16,6 km/uur.292 Het typische stadsverkeer (traag, file, versnellen en 
vertragen…) zorgt bovendien voor hogere vervoerskosten. De voertuigen verbruiken meer, 
waardoor de brandstofkost hoger is dan voor een rit met dezelfde afstand buiten het 
stadsgebied. Ook de slijtagekosten nemen toe, net zoals de kostprijs van een verzekering 
door een grotere ongevallenkans. Een gebrek aan parkeerplaatsen leidt tot nog meer 
vertraging. Het duurt langer om een parkeerplaats te vinden en vaak kan de chauffeur niet 

291 Informatie bekomen uit gesprek met Alex Penninckx, coördinator Sociaal Vervoer Brussel, op 8 augustus 2013. 
292 Brussel Nieuws, ‘1 op 5 bussen rijdt trager dan 12 km/uur’, 27 april 2013, geraadpleegd op 
www.brusselnieuws.be/artikel/1-op-5-bussen-rijdt-trager-dan-12-km-uur 
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anders dan dubbel te parkeren. Immers, bij het oppikken van minder mobiele personen 
moet de auto zo dicht mogelijk bij de deur geplaatst worden. De parkeerkosten en –boetes 
lopen op. De wagens ’s nachts in de buurt van de zetel van de organisatie parkeren, is 
evenmin evident.  

Net zoals in Vlaanderen spelen ook in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest mentale 
drempels een rol voor minder mobiele personen die zich willen verplaatsen. In Brussel valt 
het vooral op dat het onveiligheidsgevoel een erg bepalende factor is. Angst (voor grote 
drukte, criminaliteit …) wordt door de respondenten van de stated preference aangegeven 
als het derde belangrijkste mobiliteitsprobleem, na de kostprijs van het vervoer en de eigen 
fysieke toestand.  

Wat financiering betreft, bestaat bij Brusselse vervoerders de vrees voor 
ondercompensatie indien zij op gelijke wijze benaderd worden als Vlaamse vervoerders. In 
de Vlaamse regelgeving wordt compensatie berekend op basis van het aantal gereden 
kilometers. Zoals gezegd zijn de afstanden in Brussel beperkt, maar zijn de vervoerskosten 
hoog. De vraag is of de tegemoetkoming dan volstaat om deze kosten te dekken. De andere 
steden (Antwerpen, Gent …) kampen ook met stedelijke problemen, maar hebben niet 
dezelfde hoge bevolkingsdichtheid- en congestiecijfers als Brussel. De compensatieregeling 
moet met de specifieke vervoersfactoren van Brussel rekening houden, bijvoorbeeld door 
met een hogere vaste compensatie te werken voor korte afstanden of door de tijdsduur 
van ritten mee in rekening te brengen.  

Met al deze eigenheden moet rekening gehouden worden bij de uittekening van een 
toegankelijk vervoersbeleid in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en dus ook bij de 
uitbreiding van het nieuw Vlaams toegankelijk vervoersmodel naar het Brussels 
grondgebied.  

Een aangepast parkeerbeleid kan een oplossing bieden voor de parkeermoeilijkheden en 
bijhorende kosten. In principe is het toegestaan om stil te staan, dit is de tijd nodig voor het 
laten in- en uit te stappen van personen of voor het laden en lossen van goederen, voor de 
inrit van eigendommen en garagepoorten en op elke plaats waar het voertuig de toegang 
tot buiten de rijbaan aangelegde parkeerplaatsen zou verhinderen.293 Indien de te 
vervoeren persoon reeds op de stoep klaarstaat, kan het aangepaste voertuig in principe 
zonder problemen stilstaan voor bijvoorbeeld een garage of inrit. Echter, wanneer de 
persoon assistentie nodig heeft om zich van zijn woonst (bijvoorbeeld een appartement in 
een gebouw zonder lift) tot de auto te verplaatsen, staat de auto strikt genomen langer stil 
dan nodig voor louter in- en uitstappen en is discussie bijgevolg mogelijk. Daarom is het 
aangewezen toch oplossingen uit te werken. De invoering van een bijzondere parkeerkaart 
voor aanbieders van aangepast vervoer, waarmee ze kosteloos kunnen parkeren en die ook 
gebruikt kan worden op voorbehouden parkeerplaatsen, is een mogelijk denkspoor. Ook 
een uitbreiding van het ParkingPlus-project naar aangepast vervoer zou interessant zijn. 
ParkingPlus is een burgerinitiatief om meer parkeergelegenheid te creëren voor 
zorgverstrekkers (dokters, thuisverpleging, thuisverzorging …) en dit met de steun van de 
ministers bevoegd voor gezondheid van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie 
en de 19 Brusselse gemeenten.294  Buurtbewoners kunnen de plaats voor hun garage of 
oprit ter beschikking stellen van zorgverstrekkers die lid zijn van ParkingPlus. Met een 
ParkingPluskaart op de garagepoort geven de bewoners aan dat zorgverstrekkers zich daar 
mogen parkeren gedurende de raadpleging. De zorgverstrekker heeft een ParkingPluskaart 
op de voorruit, die aangeeft dat hij/zij lid is en dus van de bewoners toelating heeft om 
voor de garage of oprit te parkeren. Zo hebben zorgverstrekkers meer 
parkeermogelijkheden, dicht bij de deur van de patiënten. Dit is zeker iets dat naar 
analogie doorgetrokken kan worden naar het aangepast vervoer. 

293 http://www.lokalepolitie.be/sites/5368/images/parkeren%20volgens%20de%20regels.pdf  
294 www.parkingplus.be  
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Door busstroken en bijzonder overrijdbare beddingen open te stellen voor aangepast 
vervoer kunnen verkeersopstoppingen gedeeltelijk omzeild worden. De federale wetgever 
bepaalt echter welke voertuigen van deze busbanen en beddingen gebruik kunnen maken. 
Bovendien moet voorkomen worden dat teveel categorieën van vervoerders toegang 
hebben tot deze banen. Er zijn nog veel andere voertuigen die hierin interesse hebben 
(niet-dringend liggend ziekenvervoer, artsen, thuiszorg …). Door de banen open te stellen 
als min of meer gemakkelijke oplossing kunnen deze snel hun  doel voorbijschieten. 
Aangepaste taxi’s, die erkend zijn als taxi, kunnen wel van de busbanen gebruik maken.  

Mentale drempels kunnen aangepakt worden door training en begeleiding (zie ook 21.5 
Voorzien in begeleiders en assistentie). Ook het angstgevoel van minder mobiele reizigers 
kan zo gedeeltelijk weggewerkt worden. Immers, velen gebruiken niet of nauwelijks het 
openbaar vervoer waardoor ze hun angstgevoelens behouden. Door deze personen bij te 
staan bij de eerste verplaatsingen kunnen deze onveiligheidsgevoelens al verminderen. 
Daarnaast moeten de overheden en het openbaar vervoer voldoende inzetten op de 
veiligheid van de openbare ruimte, de halteplaatsen en de metrostations (zonder 
maatregelen te nemen die de toegankelijkheid inperken). Angstgevoelens spelen ook bij 
het aangepast vervoer. Men moet, zeker bij de eerste ritten, vertrouwen op een 
onbekende chauffeur waarmee men geen vertrouwensband heeft. Zeker mensen met een 
beperking die afhankelijk zijn van de chauffeur om te kunnen in- en uitstappen en voor 
hulp bij het openen van handtas en/of portemonnee om te kunnen betalen, ervaren hierbij 
angst. Facturatie in plaats van contante betalingen en inzetten op meer begeleiding, ook bij 
aangepast vervoer, is nodig. 

 

20.4.2.2 Beleidsaanbevelingen 

Bij de uitbreiding van het nieuw Vlaams toegankelijk vervoersmodel naar het grondgebied 
van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest moet rekening gehouden worden met de 
grootstedelijke eigenheden die een invloed hebben op de organisatie van toegankelijk en 
aangepast vervoer, zoals congestie, parkeermoeilijkheden en onveiligheidsgevoel. 
Oplossingen moeten uitgetekend worden en de compensatieregeling moet met de hogere 
vervoerskosten rekening houden.   

 

20.4.3 Integratie Brussel in het Vlaams toegankelijk vervoersysteem  

20.4.3.1 Toelichting 

Het is belangrijk om Brussel een plaats te geven in het nieuwe model voor een Vlaams 
toegankelijk vervoersysteem met een centrale rol voor de MAV, omdat het thema 
toegankelijk en aangepast vervoer als gemeenschapsmaterie beschouwd wordt. Zo wordt 
de dienstverlening aan Nederlandstalige Brusselaar niet uit het oog verloren. De 
bestuursvorm van de MAV moet dit natuurlijk toelaten.  

Beleidsaanbeveling 20.4.1 Brusselse bestuurlijke complexiteit verwijst naar het belang van 
een periodiek contact tussen de verschillende Brusselse belanghebbende 
overheidsinstanties (BHG, VGC, GGC) en Vlaanderen om af te stemmen over en samen te 
werken rond toegankelijk en aangepast vervoer in Brussel. Deze periodieke samenkomsten 
kunnen het best geïntegreerd worden in de verdere uitbouw van het Vlaams toegankelijk 
vervoersysteem. Beleidsaanbeveling 20.4.3 Integratie Brussel in het Vlaams toegankelijk 
vervoersysteem  beschrijft hoe de Brusselse beleidsactoren opgenomen kunnen worden in 
de bestuursopties van het toegankelijk vervoersysteem en de MAV. Zoals gezegd maakt de 
Brusselse bestuurlijke complexiteit dat niet eenvoudig. Het is aangeraden om binnen de 
voorhanden structuren en binnen de bestaande Vlaamse en Brusselse verhoudingen te 
blijven. Vaste, juridische structuren zijn echter erg moeilijk te realiseren en bieden weinig 
flexibiliteit. Daarom is het nodig een overleg- en adviesstructuur in te richten om de drie 
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Brusselse spelers (BHG, GGC en VGC) op het coördinerend MAV-niveau te betrekken. Het 
Vlaams toegankelijk vervoersysteem wordt immers uitgebouwd met Vlaamse middelen. 
Het is dan ook logisch dat de Brusselse actoren binnen de bestuurstructuur geen 
beslissingsbevoegdheid krijgen. Wel is afstemming belangrijk, zowel wat betreft de 
doelgroep als de aanbieders van toegankelijk en aangepast vervoer. Zonder dergelijke 
afstemming kunnen de vervoersaanbieders in Brussel (en de rand rond Brussel) immers 
niet geïntegreerd, complementair en optimaal op elkaar ingezet worden.  

Het overleg- en adviesorgaan zorgt voor afspraken zodat alle vervoersmodi (regulier 
netwerk van de MIVB, dienst Minibussen, aangepaste taxi’s, diensten die aangepast 
vervoer organiseren, Minder Mobielen Centrales, andere initiatieven…) door de MAV 
ingeschakeld en op elkaar afgestemd kunnen worden. Ook rond kwaliteitszorg en de 
opleiding van chauffeurs kan samengewerkt worden.  

Aangezien de Vlaamse Gemeenschapscommissie (VGC) in Brussel de 
gemeenschapsbevoegdheden uitoefent onder toezicht van en in aanvullende rol op de 
Vlaamse Gemeenschap lijkt het aangeraden de Brusselse regio in de eerste plaats via de 
VGC te betrekken. De Vlaamse Gemeenschapscommissie kan dan als schakel naar het 
Brussels Hoofdstedelijk Gewest en de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie 
fungeren.  

Op operationeel niveau lijkt één bovenlokale MAV-afdeling voor het grondgebied van het 
Brussels Hoofdstedelijk Gewest aangewezen. De mobiliteitsindicatiestelling zal de 
afbakening van de doelgroep per type vervoerder vereenvoudigen en ervoor zorgen dat 
minder gebruikers uit de boot vallen, zoals nu nog teveel gebeurt door het gebrek aan een 
eenvormige visie en de sterk beperkende gebruikersvoorwaarden van de vervoersdiensten.  

Het decretaal kader dat uitgewerkt zal worden om het Vlaams toegankelijk vervoersysteem 
vorm te geven, kan best voorzien in een apart ‘Brussel-luik’ waarin de organisatie van het 
overleg- en adviesorgaan opgenomen wordt en waarin rekening gehouden wordt met de 
bijzondere grootstedelijke context van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. 

Naast samenwerking in het overleg- en adviesorgaan kunnen de Brusselse actoren 
natuurlijk ook een rol spelen in budgetvinding op het niveau van de ritten en/of de 
gebruiker, net zoals de lokale besturen. Via een derdebetalersysteem, een 
klaverbladfinanciering of andere initiatieven kunnen alle besturen een financiële bijdrage 
leveren op het ritniveau. De uitbouw van het toegankelijk vervoersysteem en de MAV-
werking zelf bezorgt de Brusselse besturen geen extra werk of kosten. De Nederlandstalige 
Brusselaar geniet zo van de voordelen van het MAV-model zonder dat de Brusselse 
beleidsactoren dit mee moeten financieren. De Brusselse overheden kunnen naar eigen 
goeddunken hun doelgroep wel helpen door op het niveau van de ritten en/of de gebruiker 
een extra financiering te voorzien. Dergelijke initiatieven kunnen gestimuleerd worden 
vanuit het overleg- en adviesorgaan. 

20.4.3.2 Beleidsaanbevelingen 

Brussel moet een plaats krijgen in het nieuwe model voor een Vlaams toegankelijk 
vervoersysteem. Het is daartoe nodig  een overleg- en adviesstructuur in te richten om de 
drie Brusselse spelers (BHG, GGC en VGC) op het coördinerend MAV-niveau te betrekken.  

Op operationeel niveau lijkt één bovenlokale MAV-afdeling aangewezen voor het 
grondgebied van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. De mobiliteitsindicatiestelling zal de 
afbakening van de doelgroep per type vervoerder vereenvoudigen en ervoor zorgen dat 
minder gebruikers uit de boot vallen. 

Dit dient verankerd te worden in een apart Brussel-luik in het decreet dat uitgewerkt zal 
worden om het Vlaams toegankelijk vervoersysteem vorm te geven. Dit Brussel-luik moet 
bovendien rekening houden met de bijzondere grootstedelijke context van het Brussels 
Hoofdstedelijk Gewest. 
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De Brusselse overheden kunnen op het niveau van de ritten en/of de gebruiker een 
financiële bijdrage leveren. Dergelijke initiatieven moeten gestimuleerd worden vanuit het 
overleg- en adviesorgaan. 
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21. Andere essentiële elementen voor de realisatie van een 
gebiedsdekkend toegankelijk vervoersysteem 

Samengevat 

Bovenstaande beleidsaanbevelingen hebben betrekking op de implementatie van de MAV en 
de concrete realisatie van een gebiedsdekkend, complementair en toegankelijk Vlaams 
vervoersysteem. Om de  uitbouw van dit vervoersysteem daadwerkelijk te kunnen realiseren, 
zal ook nog met enkele andere belangrijke elementen rekening gehouden moeten worden. 
Het gaat dan om het bredere kader dat nodig is om een betaalbaar en adequaat toegankelijk 
vervoersysteem te kunnen realiseren. 

Toegankelijk openbaar vervoer 

Er moet maximaal ingezet worden op het toegankelijk en adequaat maken van het regulier en 
vraagafhankelijk openbaar vervoer, waarbij verdergegaan wordt dan de louter fysieke 
toegankelijkheid.  

Dit moet door: 

 De uitbreiding van het toegankelijk aanbod (het rollend materieel, de rolstoelcapaciteit 
van de bussen, de toegankelijke ritten, de toegankelijke haltes …)  

 De uitbreiding van de toegankelijkere dienstverlening (opleiding chauffeurs, 
communicatie, coaching en begeleiding van gebruikers van openbaar vervoer, innovatieve 
assistentie van medereiziger …) 

 Het aanbod en de dienstverlening van vraagafhankelijk openbaar vervoer (de belbus) uit 
te breiden en flexibeler te maken 

 Het geven van incentives voor het toegankelijk maken van halte-infrastructuur en het 
publiek domein om hier een inhaalbeweging te kunnen realiseren  

 Het definiëren van sociale puntbestemmingen waar openbaar vervoer dient voorzien te 
worden  

 Het gebruik van BlueAssist veralgemenen 

 Verdere ontwikkeling van innovatieve concepten en initiatieven die het gebruik van het 
regulier en vraagafhankelijk openbaar vervoer voor personen met handicap stimuleren 

Er is nood aan een bewuste sturing en monitoring van een toegankelijker openbaar vervoer 
opdat bijgedragen wordt aan de betaalbaarheid en haalbaarheid van de ontwikkeling van een 
toegankelijk vervoersysteem waarmee de sterk stijgende mobiliteitsnoden het hoofd geboden 
kunnen worden.  

De lokale besturen, welzijns- en vervoersactoren moeten in dit hele proces actief betrokken 
worden. Dit kan best via een platformwerking van de MAV. 

De MAV moet ook een belangrijke rol spelen bij het bepalen of personen met een 
mobiliteitsbeperking het openbaar vervoer kunnen gebruiken of niet. De MAV kan hierbij 
empowerend werken en zo de eerste mentale drempels voor het gebruikmaken van het 
openbaar vervoer al wegnemen. 

Versterking van het vervoer door vrijwilligers 

Er is een versterking nodig van het vrijwilligersvervoer, zowel met betrekking tot de 
organisatie als tot de capaciteit. 

Vrijwilligersvervoer zal broodnodig blijven om de vraag naar mobiliteit te blijven 
beantwoorden. Ook is het aangewezen om vrijwilligers in te zetten als begeleider/assistent. 
Om dit mogelijk te maken is een performant vrijwilligersbeleid aangewezen. Er moet ingezet 
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worden op het aantrekken, het opleiden en het opvolgen van vrijwilligers. 

De MAV kan gezamenlijke acties voor de werving, opleiding en opvolging van vrijwilligers 
coördineren. Daarom vraagt de rol van de vrijwilliger in het nieuwe Vlaamse organisatiemodel 
bijzondere aandacht.  

Integratie van het vervoer van en naar voorzieningen in het toegankelijk vervoersysteem 

In functie van betaalbaarheid en efficiëntie sluit het vervoer van en naar voorzieningen best 
aan bij het nieuwe Vlaamse organisatiemodel aangepast vervoer. Zo kan de onderbenutting 
van de voertuigen van de voorzieningen en de organisatie van het (groeps)vervoer versterkt 
worden.  

Bij de verdere ontwikkeling en implementatie van het MAV-concept moeten de modaliteiten, 
belemmeringen en mogelijkheden van de integratie van het vervoer van en naar 
voorzieningen in het nieuwe vervoersorganisatiemodel verder geconcretiseerd en nader 
onderzocht worden.  

De voorzieningen zijn omwille van hun expertise en kennis van de doelgroep  een belangrijke 
actor  die betrokken moeten worden bij het uitrollen van het MAV-concept en het lokaal 
verankeren ervan.   

Vervoer van chronisch zieken 

Het vervoer van chronisch zieken moet geïntegreerd worden in de uitbouw van het nieuwe 
Vlaams model voor toegankelijk en aangepast vervoer, in de MAV-werking en in de 
ontwikkeling van de mobiliteitsindicatiestelling. Ook de aanbevolen samenwerking tussen de 
beleidsdomeinen Mobiliteit en Welzijn dient deze vervoersproblematiek op te nemen. 

Voorzien in begeleiders en assistentie 

Meer adequate begeleiding is noodzakelijk, zowel voor het openbaar vervoer als voor het 
aangepast vervoer.Het inzetten van vrijwilligers voor de begeleiding is essentieel, hierbij 
rekening houdend met de nood aan een performanter vrijwilligersbeleid. De 
begeleiding/assistentie wordt gekoppeld aan de mobiliteitsindicatiestelling 

Organisatieproblemen van vervoersaanbieders 

De MAV moet ingezet worden om de organisatieproblemen van aanbieders van toegankelijk 
en aangepast vervoer aan te pakken, zoals de beperkte afstemming en samenwerking, het 
gebrek aan adequate rittenplanningsoftware en de hoge personeels- en voertuigenkosten. 
Enkel zo is optimalisatie mogelijk, kan de dienstverlening efficiënter verlopen, worden kosten 
bespaard en kunnen meer vervoersvragen gerealiseerd worden. 

Kwaliteitsmanagement 

Verdere professionalisering is vereist. Hiervoor moeten kwaliteitseisen ontwikkeld en 
vastgelegd worden voor zowel de toegankelijkheid van het aanbod (openbaar vervoer én 
aangepast vervoer) als van de dienstverlening. Alle belanghebbenden moeten bij de 
ontwikkeling van deze kwaliteitseisen betrokken worden.  

De kwaliteitsgarantie moet verankerd worden in de regelgeving met betrekking tot de 
verschillende aanbieders van toegankelijk en aangepast vervoer. De MAV kan een belangrijke 
rol opnemen in de toepassing van de regelgeving en de controle van de naleving ervan. 

Betere afbakening van de doelgroep 

De klassieke doelgroepafbakening moet in kader van mobiliteit vervangen worden door een 
afbakening op basis van de mobiliteitsindicatiestelling. 

Budgetvinding 

De grote en nog steeds stijgende vraag naar aangepast vervoer vereist een sterke toename 
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van het budget om de verplaatsingen op termijn betaalbaar te houden voor de gebruiker en 
om de gebiedsdekking in Vlaanderen te garanderen.  

Het efficiënt inzetten van middelen is in tijden van schaarste noodzakelijk. Hiertoe zullen alle 
beleidsdomeinen en beleidsniveaus moeten worden geresponsabiliseerd en de middelen 
aanvullend op elkaar ingezet moeten worden.  

Om dit te realiseren is het nodig een daadkrachtige taskforce op te richten, waarin alle 
beleidsdomeinen en beleidsniveaus vertegenwoordigd zijn. Aansluitend bij de 
inclusiegedachte neemt het departement Mobiliteit hierin de leiding. Vanuit het departement 
Welzijn is er bijzondere aandacht voor de aansluiting bij het budget van mobiliteit in de 
persoonsvolgende financiering.  Wel kan de toepassing van het persoonsvolgend budget in het 
Brussels Hoofdstedelijk Gewest voor complicaties zorgen: dit moet nog goed uitgewerkt 
worden. 

De betaalbaarheid van het vervoer voor de persoon met beperking is de rode draad doorheen 
alle beleidsbeslissingen. Mogelijke bijkomende pistes zijn: maximumfactuur, uitbreiding van de 
zorgverzekering, decreet Vlaamse sociale bescherming. 

Met het oog op administratieve vereenvoudiging wordt onderzocht hoe de financiering kan 
georganiseerd worden in functie van de gebruiker. De MAV kan hierbij de draaischijf vormen. 

Net zoals de invoering van het MAV-concept zal deze aanpassing van de financiering 
stapsgewijs moeten worden ingevoerd. 

 

Bovenstaande beleidsaanbevelingen hebben betrekking op de implementatie van de MAV en 
de concrete realisatie van een gebiedsdekkend, complementair en toegankelijk Vlaams 
vervoersysteem. Om de  uitbouw van dit vervoersysteem daadwerkelijk te kunnen realiseren, 
zal ook nog met enkele andere belangrijke elementen rekening gehouden moeten worden. 
Het gaat dan om het bredere kader dat nodig is om een betaalbaar en adequaat toegankelijk 
vervoersysteem te kunnen realiseren: 

 Toegankelijk openbaar vervoer 

 Versterking van het vervoer door vrijwilligers 

 Integratie van het vervoer van en naar voorzieningen in het toegankelijk vervoersysteem 

 Voorzien in begeleiders en assistentie 

 Kwaliteitsmanagement 

 Betere afbakening van de doelgroep 

 Budgetvinding 

 

21.1 Toegankelijk openbaar vervoer 

21.1.1 Toelichting 

De goedkoopste en meest duurzame wijze van verplaatsen, zowel voor de gebruiker als voor 
de overheid, blijft het openbaar vervoer. Het is financieel en organisatorisch niet haalbaar om 
een apart vervoersysteem te organiseren voor de grote groep van personen met een 
mobiliteitsbeperking. Het voorzien in een aangepast vervoersaanbod moet gezien worden als 
een vangnet wanneer het openbaar vervoer in de brede zin niet toegankelijk is. Ook vanuit 
maatschappelijke perspectieven is het niet wenselijk dat er voor personen met een beperking 
een apart vervoersysteem opgezet wordt.  

Bovendien is het toegankelijker maken van het openbaar vervoer niet langer een teken van 
goodwill. Onder invloed van de bestaande (bijvoorbeeld het VN-Verdrag voor Gelijke Rechten 
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van Personen met een Handicap) en de toekomstige regelgeving (bijvoorbeeld de Europese 
Toegankelijkheidsakte) zijn de federale overheid en de deelstaten verplicht om het openbaar 
vervoer meer toegankelijk te maken (zie 1.4 Wetgeving en beleid). Het al dan niet inzetten op 
de toegankelijkheid van het openbaar vervoer is niet langer een keuze: het moet en het proces 
kan niet meer teruggedraaid worden. 

De resultaten van het onderzoek naar de wensen en noden van personen met een 
mobiliteitsbeperking rond vervoer (3.1.2 Stated preference voor Vlaanderen en 13.1.1 Stated 
preference voor Brussel) tonen eveneens het belang van een toegankelijker openbaar vervoer. 
De vervoersarmoede bij personen met een mobiliteitsbeperking is erg hoog. Slechts 38% van 
de Vlaamse en 42% van de Brusselse respondenten gaf aan over een rijbewijs te beschikken, 
waardoor zij voor verplaatsingen met de wagen afhankelijk zijn van derden. De meeste 
respondenten beschikken wel over een sociaal netwerk (familie, vrienden, buren…) die hen 
willen helpen. Deze personen zijn echter niet altijd beschikbaar en/of hebben niet altijd de 
mogelijkheid om een persoon met een (elektrisch) hulpmiddel te vervoeren, aangezien 
hiervoor vaak aangepaste voertuigen noodzakelijk zijn. Bovendien vinden de meeste 
respondenten autonomie erg belangrijk: ze verkiezen om hun verplaatsingen zelfstandig af te 
leggen, waardoor hulp vragen niet altijd evident is.  

In het Brussels Hoofdstedelijk Gewest valt dit nog meer op: 37% van de respondenten heeft 
geen enkel vervoersmiddel in het gezin. Dit is te verklaren door het stedelijk karakter van 
Brussel: alle voorzieningen zijn dichtbij, het openbaar vervoer is goed uitgebouwd… 40% van 
de Brusselaars kunnen niet terecht bij buren of vrienden, vaak omdat deze evenmin over een 
wagen beschikken.  

Wanneer de respondenten dan gebruik willen maken van het openbaar vervoer ondervinden 
zij vaak problemen. Een groot gedeelte van personen die afhankelijk zijn van een rolstoel 
neemt zelfs helemaal nooit de bus of de trein. Daarnaast is ook de afstand tot de halte van het 
openbaar vervoer vaak niet te overbruggen. Ook de nood aan persoonlijke begeleiding is een 
belangrijk obstakel, net als de reservatietermijn wat flexibel reizen onmogelijk maakt. Zelfs in 
Brussel, een stad met een uitgebreid netwerk van openbaar vervoer, maakt 30% van de 
respondenten nooit gebruik van het openbaar vervoer. Zeker het uitgebouwde metronetwerk 
van de MIVB komt niet tegemoet aan de noden van personen met een mobiliteitsbeperking: 
onveiligheid, te hoge vertreksnelheid, schrik om te vallen, deuren die te snel sluiten, 
stilliggende roltrappen…295 Het openbaar vervoer is zo ontoereikend dat het aangepast 
vervoer meer dan een aanvullende rol moet opnemen. 

De meeste respondenten voelen zich dan ook duidelijk beperkt in hun mobiliteit en willen 
graag meer verplaatsingen afleggen indien ze hiertoe de mogelijkheid zouden hebben. De 
latente verplaatsingsbehoefte is erg hoog: 70 à 80% van de Vlaamse en 66% van de Brusselse 
respondenten wil zich meer verplaatsen.  

Daarom is het maximaal inzetten op het toegankelijk maken van het regulier openbaar vervoer 
een essentieel gegeven.  Ook het uitbreiden van het vraagafhankelijk vervoer zou een 
uitstekende keuze zijn. De belbus van De Lijn, bijvoorbeeld, mikt niet alleen op personen met 
beperkingen, ze heeft ook heel wat andere voordelen: het aantal potentiële reizigers is groter, 
één bus kan meerdere personen met een mobiliteitsbeperking vervoeren waardoor capaciteit 
en tijd gewonnen kan worden en de kostprijs bijgevolg lager is. Het is bovendien minder 
stigmatiserend. Gezien het om kleinere bus gaat, met minder reizigers, verloopt het contact 
met de chauffeur vaak makkelijker, wat drempelverlagend werkt. Dit alles speelt een grote rol 
bij bijvoorbeeld ouderen die niet vertrouwd zijn met het gebruik van openbaar vervoer.  
Bijkomend zou moeten nagegaan worden in welke mate de belbussen meer flexibel ingezet 
kunnen worden, zowel naar bedieningsgebied en tijdstip als naar de noden van de reiziger. In 

295 Informatie bekomen uit gesprek met doelgroepvertegenwoordigers (voorzieningen, lokale dienstencentra, 
senioren, personen met een beperking) op 30/08/2013. 
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een sterk vergrijzende maatschappij is het belangrijk dat het openbaar vervoer maximaal inzet 
op een vervoersaanbod naar alle reizigers, inclusief de ouderen en personen met een 
beperking, en hiervoor een breed aanbod uitzet.   

Hoewel personen met een mobiliteitsbeperking reeds gebruik maken van het regulier 
openbaar vervoer en het vraagafhankelijk openbaar vervoer, is er nog een belangrijk 
groeipotentieel. Er zijn vandaag nog heel wat problemen.  

De eerste factor is de toegankelijkheid van het rollend materieel. Hier zijn de laatste jaren 
grote inspanningen gerealiseerd. Zo zijn nieuw aangekochte voertuigen steeds toegankelijk. 
Deze inzet moet aangehouden en zelfs versterkt worden. Zo is het aantal plaatsen met een 
rolstoel in toegankelijke bussen beperkt tot 1 persoon.  Dit zorgt in de praktijk voor 
problemen, het aantal rolstoelplaatsen zal dus moeten verhoogd worden. Een slimme en 
flexibele inrichting van de bus kan hier een oplossing bieden. Ook de technische 
ontwikkelingen die de toegankelijkheid en het comfort sterk verbeteren, zoals het knielen van 
de bussen en automatische uitschuifplaten, moeten op de voet gevolgd en toegepast worden.  

Toegankelijk rollend materieel volstaat niet om te kunnen spreken van een toegankelijk 
vervoersaanbod. Een zwaar pijnpunt is de toegankelijkheid van de haltes. Aangenomen wordt 
dat slechts 3% van de haltes toegankelijk is. De halte-infrastructuur behoort tot de 
bevoegdheid van de wegbeheerder (de gemeenten en, voor de gewestwegen, het Vlaamse 
Gewest). Gezien de inhaalbeweging die moet gebeuren, is het nodig aan de wegbeheerders 
incentives te geven om de bestaande en nieuwe halte-infrastructuur toegankelijk te maken. 
Hiertoe worden door de Vlaamse regering de nodige bijbehorende middelen voorzien. Op dit 
moment werkt De Lijn aan een inventarisatie van de toegankelijkheid van de halte-
infrastructuur, wat een belangrijk basisinstrument zal worden. Deze inventaris is niet enkel 
een praktische tool voor de dagelijkse werking van de MAV, maar kan ook voor de planning 
van een toegankelijk netwerk aangewend worden. De halte-infrastructuur kan immers niet 
losgekoppeld worden van het openbaar domein (stoepen, oversteekplaatsen…) waardoor de 
inventarisatie ook een belangrijke input kan geven voor de bepaling van de geografische 
toegankelijkheidsindicatiestelling (zie 20.1 Mobiliteitsindicatiestelling: de som van de 
inschaling van de persoon en van de toegankelijkheid van omgeving en aanbod  en de 
koppeling aan de databank toegankelijk Vlaanderen).  

Het zal een extra troef zijn als gemeenten betrokken worden in de MAV-werking rond het 
toegankelijk maken van de haltes. De MAV kan zo een platformwerking tot stand brengen van 
lokale welzijnsactoren, gebruikersorganisaties en vervoerders die dan op een systematische en 
gedragen wijze mee kunnen bepalen welke haltes prioritair toegankelijk gemaakt moeten 
worden, of welke inspanningen er op het publiek domein moeten gebeuren.  

Naast de haltetoegankelijkheid kan de platformwerking van de MAV ook ingezet worden voor 
advies rond de lokalisatie van haltes. We willen hier een lans breken voor het definiëren van 
sociale puntbestemmingen. Dit betekent dat er criteria ontwikkeld kunnen worden om 
bepaalde bestemmingen omwille van sociale en culturele redenen (zoals bijvoorbeeld een 
woonzorgcentrum, een voorziening voor personen met een handicap, een cultureel 
centrum…) te voorzien van  een toegankelijke halte. Zeker bij ontwikkeling van nieuwe 
projecten is overleg met ruimtelijk beleid en planning belangrijk. 

Behalve de fysieke toegankelijkheid zijn er nog veel andere factoren die de toegankelijkheid 
van het openbaar vervoer belemmeren, bijvoorbeeld ontoegankelijke communicatie. 
Ontoegankelijkheid van communicatie is een onzichtbare drempel. Dit leidt tot een beperktere 
deelname aan het maatschappelijke leven en beperktere zelfontplooiing van de personen die 
problemen hebben met dit toegankelijkheidsaspect. Hier ligt een opportuniteit in het 
aanbieden van informatie- en coachingsessies, waarbij personen met een beperking 
informatie kunnen krijgen over het kopen van biljetten, het reserveren van bepaalde (al dan 
niet toegankelijke) ritten, hoe men te weten komt welke buslijn men moet nemen, alsook 
andere componenten die te maken hebben met het organisatorische aspect van de 
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verplaatsing. Eveneens kunnen de ervaringen van BlueAssist296 meegenomen worden. 
BlueAssist is een ondersteuning om hulp te vragen aan een medeburger als het even niet meer 
lukt. Het is een icoon dat vertrouwen biedt en waarmee mensen met communicatieproblemen 
toch een vraag aan een medeburger kunnen stellen (bijvoorbeeld ouderen met beginnende 
dementie of personen met een verstandelijke beperking). De vraagstelling gebeurt concreet 
via kaartjes met boodschappen of via een applicatie op een smartphone. BlueAssist is een 
voorbeeld van vermaatschappelijken van de zorg. De Lijn is de eerste BlueAssist-vriendelijke 
organisatie. 

Naast de platformwerking kan de MAV ook als vervoersregisseur een belangrijke rol spelen bij 
het bepalen of personen met een mobiliteitsbeperking het openbaar vervoer kunnen 
gebruiken of niet. De MAV kan hierbij empowerend werken, door mensen een duidelijke uitleg 
te geven en hen te stimuleren het openbaar vervoer toch te gebruiken. Zo kan de MAV de 
eerste mentale drempels voor het gebruikmaken van het openbaar vervoer (beperkte kennis 
van de gebruikers over het openbaar vervoer, angst voor het onbekende…) al wegnemen. 

Er is een duidelijke wisselwerking tussen een beter toegankelijk openbaar vervoer enerzijds en 
de nood aan de organisatie van aangepast vervoer anderzijds. Een bewuste sturing en 
monitoring van deze aspecten draagt bij tot de betaalbaarheid en haalbaarheid van de 
ontwikkeling van een vervoersysteem waarmee de sterk stijgende mobiliteitsnoden het hoofd 
geboden kunnen worden.  

 

21.1.2 Beleidsaanbevelingen 

Er moet maximaal ingezet worden op het toegankelijk en adequaat maken van het regulier en 
vraagafhankelijk openbaar vervoer, waarbij verdergegaan wordt dan de louter fysieke 
toegankelijkheid.  

Het is aangewezen: 

 De uitbreiding van het toegankelijk aanbod (het rollend materieel, de rolstoelcapaciteit 
van de bussen, de toegankelijke ritten, de toegankelijke haltes …)  

 De uitbreiding van de toegankelijkere dienstverlening (opleiding chauffeurs, 
communicatie, coaching en begeleiding van gebruikers van openbaar vervoer, innovatieve 
assistentie van medereiziger …) 

 Het aanbod en de dienstverlening van vraagafhankelijk openbaar vervoer uit te breiden en 
flexibeler te maken 

 Het geven van incentives voor het toegankelijk maken van halte-infrastructuur en het 
publiek domein om hier een inhaalbeweging te kunnen realiseren  

 Het definiëren van sociale puntbestemmingen waar een gedegen openbaar 
vervoeraanbod gewenst is  

 Het gebruik van BlueAssist en andere inventieve hulpmiddelen zorgen voor een vergroting 
van de toegankelijkheid van het openbaar vervoer 

 Verdere ontwikkeling van innovatieve concepten en initiatieven die het gebruik van het 
regulier en vraagafhankelijk openbaar vervoer voor personen met handicap stimuleren 

Er is nood aan een bewuste sturing en monitoring van een toegankelijker openbaar vervoer 
opdat bijgedragen wordt aan de betaalbaarheid en haalbaarheid van de ontwikkeling van een 
toegankelijk vervoersysteem waarmee de sterk stijgende mobiliteitsnoden het hoofd geboden 
kunnen worden. Er worden duidelijke keuzes gemaakt over de complementaire taakuitvoering 
met de daarbij horende middelen tussen een inclusief openbaar vervoer en een aangepast 

296 www.blueassist.eu  
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deur tot deurvervoer. 

De lokale besturen, welzijns- en vervoersactoren moeten in dit hele proces actief betrokken 
worden. Dit kan best via een platformwerking van de MAV. 

De MAV moet ook een belangrijke rol spelen bij het bepalen of personen met een 
mobiliteitsbeperking het openbaar vervoer kunnen gebruiken of niet. De MAV kan hierbij 
empowerend werken en zo de eerste mentale drempels voor het gebruikmaken van het 
openbaar vervoer al wegnemen. 

 

21.2 Versterking van het vervoer door vrijwilligers 

21.2.1 Toelichting 

Heel wat gebruikers doen reeds beroep op Minder Mobielen Centrales voor hun vervoer. Bij 
de uitbouw van het toegankelijk vervoersysteem, met de MAV als centraal contactpunt en 
vervoersregisseur, zal het belang van het vervoer door vrijwilligers nog toenemen. Uit de 
financiële impact van de vervoerscenario’s (zie 20.3) blijkt bovendien dat een toename van het 
vrijwilligersvervoer belangrijk is met het oog op de bekostiging van de uitbouw van een 
toegankelijk vervoersysteem.  

Het inzetten van vrijwilligers voor het aangepast vervoer is dus essentieel om een betaalbaar 
gebiedsdekkend toegankelijk vervoersysteem uit te bouwen. Vrijwilligersvervoer zal 
broodnodig blijven om de vraag aan mobiliteit te blijven beantwoorden. Vrijwilligers spelen in 
het bijzonder een grote rol voor mensen die niet beschikken over een sociaal netwerk en daar 
dus geen beroep op kunnen doen voor hun verplaatsingen. Zeker bij een verdere 
doorgedreven professionalisering van het vervoer heeft de vrijwilliger, die nog tijd kan nemen 
voor een praatje, een belangrijke sociale meerwaarde. Vrijwilligers kunnen bovendien 
professionelen ondersteunen bij de taken waarvoor geen grote specialisatie nodig is. Naast 
het vervoer zelf kunnen vrijwilligers ook een belangrijke rol spelen op andere vlakken van 
mobiliteit, bijvoorbeeld in de bredere begeleiding van reizigers met een beperkte mobiliteit 
(zie ook 21.5 Voorzien in begeleiders en assistentie).   

Het inzetten van vrijwilligers is echter niet altijd vanzelfsprekend. Vele organisaties kampen 
met een tekort aan vrijwilligers en continuïteit is moeilijk te verzekeren. Zeker in het Brussels 
Hoofdstedelijk Gewest ligt het niet voor de hand om vrijwilligers te vinden, dit tengevolge van 
de grootstedelijke context waar veel inwoners het zelf moeilijk hebben en waar slechts een 
beperkte vrijwilligerscultuur bestaat. Toch is het ook in Brussel zeker mogelijk meer 
vrijwilligers aan te trekken, indien vrijwilligerswerk optimaal gestimuleerd zou worden.  

Het vervoer van bepaalde doelgroepen is ook gespecialiseerd werk dat niet zomaar aan niet-
opgeleide vrijwilligers overgelaten kan worden. Een performant vrijwilligersbeleid is bijgevolg 
aangewezen. Er is een versterking nodig van het vrijwilligersvervoer, zowel met betrekking tot 
de organisatie als tot de capaciteit.  

Om meer vrijwilligers aan te kunnen trekken is het onder andere van belang dat het statuut 
van de vrijwilliger aantrekkelijker wordt. Een volgehouden werving, een gedegen opleiding en 
een goede opvolging van vrijwilligers zijn essentieel. Het versterken van de rol van de 
vrijwilligers mag natuurlijk niet ten koste kan gaan van de reguliere tewerkstelling. 

Daarnaast is er ook meer helderheid en uniformiteit nodig met betrekking tot de 
kostenvergoeding. De organisatie die vrijwilligers inschakelt, kan kiezen tussen een forfaitair of 
een reële kostenvergoeding.297 Bij de forfaitair vergoeding legt de organisatie een bedrag vast 
dat niet hoger mag zijn dan het wettelijk maximum. De reële kostenvergoeding is in principe 
niet begrensd. De kosten moeten bewezen worden door middel van rekeningen, facturen, 

297 www.vrijwilligerswetgeving.be  
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kostennota’s voor kilometervergoedingen … Voor kilometervergoedingen voor verplaatsingen 
met de eigen wagen is er wel een wettelijk vastgelegd maximum per kilometer. Deze 
maximale kilometervergoeding bedraagt  €0,3461/km (geldend van 01/07/2013 tot en met 
30/06/2014). 

De meeste vrijwilligerchauffeurs ontvangen een reële kostenvergoeding op basis van de 
gereden kilometers. De maximale kilometervergoeding volstaat echter vaak niet voor de 
vergoeding van de daadwerkelijke kosten. Er komt immers al gauw meer bij kijken dan de 
verplaatsing alleen (bijkomende kosten voor de wagen, zoals verzekering, herstellingen …, 
kosten van drank en eten tijdens langere wachttijden …).  

Gezien het tekort aan vrijwilligers kan de MAV gezamenlijke acties voor de werving en 
opleiding van vrijwilligers coördineren. Zo kan meer uniformiteit bereikt worden en is niet elke 
vervoersaanbieder verantwoordelijk voor de opleiding van de eigen vrijwilligers. Hiervoor kan 
samengewerkt worden met vervoersaanbieders die een sterke traditie hebben met het 
inzetten van vrijwilligers (bijvoorbeeld MMC, DAV …). De rol van de vrijwilliger vraagt dus 
bijzondere aandacht in het nieuwe Vlaamse organisatiemodel. 

Naast het inzetten van vrijwilligers moet onderzocht worden welke vormen van sociale 
economie en welke tewerkstellingsprojecten kunnen gebruikt worden voor het inschakelen 
van chauffeurs en van assistenten/begeleiders. De mogelijkheden moeten ten volle gebruikt 
worden in functie van de betaalbaarheid van het vervoer.  

 

21.2.2 Beleidsaanbevelingen 

Er is een versterking nodig van het vrijwilligersvervoer, zowel met betrekking tot de 
organisatie als tot de capaciteit. 

Vrijwilligersvervoer zal broodnodig blijven om de vraag naar mobiliteit te blijven 
beantwoorden. Ook is het aangewezen om vrijwilligers in te zetten als begeleider/assistent. 
Om dit mogelijk te maken is een performant vrijwilligersbeleid aangewezen. Er moet ingezet 
worden op het aantrekken, het opleiden en het opvolgen van vrijwilligers. 

De MAV kan gezamenlijke acties voor de werving, opleiding en opvolging van vrijwilligers 
coördineren. Daarom vraagt de rol van de vrijwilliger in het nieuwe Vlaamse organisatiemodel 
bijzondere aandacht.  

Naast het inzetten van vrijwilligers moet onderzocht worden welke vormen van sociale 
economie en welke tewerkstellingsprojecten kunnen gebruikt worden voor het inschakelen 
van chauffeurs en van assistenten/begeleiders. De mogelijkheden moeten ten volle gebruikt 
worden in functie van de betaalbaarheid van het vervoer.  

 

21.3 Integratie van het vervoer van en naar voorzieningen in het 
toegankelijk vervoersysteem 

21.3.1 Toelichting 

Enter vzw voerde in 2012 een actieonderzoek uit naar de optimalisatie van het vervoer van 
voorzieningen voor ouderen en personen met een handicap om een goed inzicht te krijgen in 
de mogelijkheden en knelpunten van dit type vervoer en om na te gaan hoe dit vervoer kan 
aansluiten bij het nieuwe concept Mobiliteitscentrales Aangepast Vervoer.298 Het cliënteel van 
semiresidentiële en residentiële voorzieningen zijn immers een belangrijk deel van de 

298 Enter vzw, Actieonderzoek naar de optimalisatie van het vervoer naar voorzieningen voor ouderen en personen 
met een handicap, november 2012. 

  
Businessplan Vlaams Toegankelijk Vervoersysteem       366 

                                                           



doelgroep van de MAV. Het gaat hierbij zowel om het vervoer van en naar de voorziening, als 
het vervoer van cliënten die verblijven in de instelling. 

De bevraging in het kader van het onderzoek wees uit dat  20% van de deelnemende 
voorzieningen geen vervoer organiseert, 40% dat zelf organiseert, 26% dit in samenwerking  
doet met andere voorzieningen en 14% het vervoer uitbesteedt. De verplichting om al dan niet 
vervoer te organiseren en de financieringsmodaliteiten ervan verschillen per soort 
voorziening.  

Zeker voor semiresidentiële voorzieningen, zoals centra voor dagbesteding, is het beschikken 
over vervoersmogelijkheden een cruciale voorwaarde om van de voorziening gebruik te 
kunnen maken. Het ontbreken van vervoer of de hoge kostprijs ervan leidt er vaak toe dat 
mensen genoodzaakt zijn om zich te laten opnemen in een residentiële voorziening, terwijl het 
net belangrijk is om ouderen zo lang mogelijk thuis te laten verblijven.   

De voorzieningen signaleren heel wat problemen rond mobiliteit van hun cliënten. Wanneer 
voorzieningen zelf vervoer verstrekken, dan is dit voornamelijk omdat hun cliënten geen 
alternatief hebben. Het is echter niet vanzelfsprekend voor voorzieningen om adequaat en 
betaalbaar vervoer te organiseren en het aanbieden ervan is vaak verlieslatend voor de 
voorziening. De organisatie van vervoer komt dan ook steeds meer onder druk te staan. Een 
verrassende vaststelling van het onderzoek is dat er in belangrijke mate voertuigen van het 
personeel van de voorzieningen ingeschakeld worden om de cliënten te vervoeren. Ook 
vrijwilligers spelen een grote rol, maar het vinden en behouden ervan is een pijnpunt.  

Verschillende voorzieningen hebben eigen busjes in alle mogelijke variaties, maar wat opvalt is 
dat heel wat van deze voertuigen stilstaan en de capaciteit dus onderbenut wordt. Van alle 
voorzieningen die deelnamen aan de bevraging rijdt 77% maximum 20 uur per week. Als we 
dit verder in detail bekijken, zien we dat bij de semiresidentiële voorzieningen 64% van de 
voertuigen maximum 20 uur per week gebruikt. Bij de residentiële voorzieningen gebruikt 
91,75% de voertuigen maximum 20 uur per week, 65,55% maximum 10 uur per week en 43% 
maximum 5 uur per week. Wanneer we de voorzieningen voor de ouderzorg apart bekijken, 
zijn deze cijfers nog sterker. Van de residentiële ouderenvoorzieningen die het vervoer 
organiseren via samenwerking of via uitbesteding gebruikt zelfs 78% het vervoer maximaal 5 
uur per week. Ook de cijfers voor het aantal ritten per dag en het aantal vervoerde personen 
per rit liggen in dezelfde lijn. Bovendien duurt de rit voor 35%  van de cliënten meer dan 1 uur.  
Deze vaststellingen worden bevestigd door de werkgroep mobiliteit van het Vlaams 
Agentschap voor Personen met een Handicap. 

Er kan een belangrijke rol weggelegd zijn voor de MAV bij het efficiënter en breder inzetten 
van de (vaak aangepaste) voertuigen van voorzieningen. Het onderzoek peilde dan ook naar 
de bereidheid van voorzieningen om samen te werken en aan te sluiten bij het nieuwe 
Vlaamse vervoersorganisatiemodel. Hieruit bleek dat 65% van de ondervraagde 
semiresidentiële voorzieningen het MAV-concept ondersteunen. Wanneer dit concept nog 
ruimer werd toegelicht tijdens provinciale focusgroepen, was de interesse in dit nieuwe 
concept nog groter.  

Door de centrale functie van de MAV als vervoerregisseur kan zij zorgen voor een opbouw en 
bundeling van expertise in dit verband. De MAV heeft eveneens de mogelijkheid om de 
beschikbare ervaring van de voorzieningen te valoriseren. Het is dan ook aangewezen het 
vervoer van en naar voorzieningen in de MAV-werking te integreren.  

Omdat het aanbieden van vervoer door de voorzieningen niet vanzelfsprekend is, kan de MAV 
hierin een belangrijke rol opnemen. De MAV kan een oplossing bieden door de meest 
geschikte vervoersvorm te  zoeken. In eerste instantie wordt dan nagegaan of de cliënt van 
een voorziening het openbaar vervoer kan gebruiken (al dan niet met (aanvankelijke) 
begeleiding). Wanneer dit vervoer niet mogelijk is, fungeert het aangepast vervoer als 
vangnet. Voorzieningen die deze complexe vervoerstaak van hun cliënten niet als hun 
kerntaak beschouwen of die niet over geschikt personeel of aangepaste voertuigen 
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beschikken, kunnen door de MAV van deze vervoerstaak worden ontlast. Ook het organiseren 
van groepsvervoer kan opgenomen worden door de MAV. Zo kunnen voertuigen van 
voorzieningen die cliënten ophalen ook ingeschakeld worden om niet-cliënten op te pikken 
indien de ritten met elkaar gecombineerd kunnen worden. Dit komt de efficiëntie en de 
benutting van de capaciteit ten goede. 

Bij de verdere ontwikkeling en implementatie van het MAV-concept moeten de modaliteiten, 
belemmeringen en mogelijkheden hiervan verder geconcretiseerd en nader onderzocht 
worden. De rol van de voorzieningen en lokale actoren moet verder gedefinieerd worden. Dit 
moet gebeuren in overleg met de voorzieningen en de betrokken beleidsdomeinen en 
beleidsniveaus. 

Natuurlijk zijn er nog tal van belangrijke aandachtspunten bij het nieuwe MAV-concept. Een 
aantal voorzieningen stelt ook voorwaarden waaraan moet worden voldaan alvorens ze in dit 
concept wensen mee te stappen. Enkele belangrijke voorwaarden komen aan bod bij de 
toelichting van het onderdeel 21.7 Kwaliteitsmanagement . 

Een voorbeeld van een uiterst belangrijk aandachtspunt is het toegankelijkheidsbeleid van het 
openbaar vervoer. Cliënten van voorzieningen zullen immers in het kader van dit nieuwe MAV-
concept worden gestimuleerd om van dit openbaar vervoer gebruik te maken, maar dit kan 
natuurlijk alleen slagen indien de toegankelijkheid van het openbaar vervoer (en alle 
randaspecten) wordt geoptimaliseerd. 

Een ander aandachtspunt is de versterking van de vervoersaanbieders die meer 
vervoersvragen zullen krijgen. In de eerste plaats gaat dit over de Minder Mobielen Centrales 
(MMC). De integratie van het vervoer van en naar voorzieningen in de MAV-werking leidt 
waarschijnlijk tot een stijging van het aantal gebruikers van de MMC’s. De voorzieningen zelf 
geven aan dat de MMC’s naast het eigen vervoer één van de eerste alternatieven is. Concreet 
kan de versterking van de MMC’s betekenen dat de capaciteit wordt uitgebreid, dat de criteria 
voor het gebruik worden versoepeld, dat ook korte ritten voor de vrijwilligers aantrekkelijk 
worden gemaakt en dat de tarieven nog verder worden verlaagd voor personen met beperkte 
financiële mogelijkheden die frequent van deze dienst moeten gebruik maken. 

De MAV zal ook zoeken naar mogelijkheden tot samenwerking. Uit de online bevraging blijkt 
dat er hiervoor nog heel wat ruimte is. Vooral de semiresidentiële voorzieningen organiseren 
dit vervoer nog veel alleen (50%). Wanneer we de voorzieningen voor personen met 
beperkingen vergelijken met de voorzieningen voor ouderenzorg stellen we vast dat deze voor 
personen met beperkingen minder samenwerken. Als neutrale instantie en vervoersregisseur 
kan de MAV samenwerking stimuleren en faciliteren waar dit gewenst en mogelijk is. Vanwege 
tal van redenen, zoals bijvoorbeeld de aard van de doelgroepen, is samenwerking of 
gezamenlijk vervoer immers in een aantal gevallen niet gewenst. Ook is het niet aangewezen 
op een ongenuanceerde wijze samenwerking op te leggen voor naburige voorzieningen (57% 
heeft een andere voorziening binnen 5 km en 80% binnen 10 km). De inzet van de MAV is dus 
een garantie tegen niet-realistische samenwerking. De MAV zal immers rekening kunnen 
houden met de locatie van de voorzieningen, de aard en grootte van de populatie, de 
beschikbare voertuigen, de momenten waarop deze voertuigen voor samenwerking 
beschikbaar zijn … 

Niet alleen de praktische problemen, maar ook een aantal juridische of 
verzekeringsproblemen kunnen worden aangepakt en gereduceerd door de MAV. Bij de online 
bevraging bleek immers dat dit een reële hinderpaal is bij de huidige (pogingen tot) 
samenwerking tussen voorzieningen. 

 

21.3.2 Beleidsaanbevelingen 

In functie van betaalbaarheid en efficiëntie sluit het vervoer van en naar voorzieningen best 
aan bij het nieuwe Vlaamse organisatiemodel aangepast vervoer. Zo kan de onderbenutting 
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van de voertuigen van de voorzieningen aangepakt en de organisatie van het (groeps)vervoer 
versterkt worden.  

Bij de verdere ontwikkeling en implementatie van het MAV-concept moeten de modaliteiten, 
belemmeringen en mogelijkheden van de integratie van het vervoer van en naar 
voorzieningen in het nieuwe vervoersorganisatiemodel verder geconcretiseerd en nader 
onderzocht worden.  

De voorzieningen zijn omwille van hun expertise en kennis van de doelgroep  een belangrijke 
actor  die betrokken moet worden bij het uitrollen van het MAV-concept en het lokaal 
verankeren ervan.   

 

21.4 Vervoer van chronisch zieken 

21.4.1 Toelichting 

Tijdens de studie van het Brusselse landschap van toegankelijk en aangepast vervoer kwamen 
we uit op de onlangs stopgezette vervoerdienst van de Stichting tegen Kanker (zie Stichting 
tegen Kanker). Uit het overleg met de Stichting bleek dat de vervoersproblematiek van 
chronische zieken zeer nauw aansluit bij deze van senioren of personen met een beperking. Er 
is een tekort aan duidelijke en volledige informatie over tegemoetkomingen en 
vervoersmogelijkheden, het aanbod is te beperkt en bovendien erg duur, zeker voor wie een 
langdurige behandeling moet ondergaan, de dienstverlening is niet altijd optimaal en/of 
aangepast aan de behoeften… 

Het inadequate vervoersaanbod zorgt ervoor dat veel chronisch zieken geconfronteerd 
worden met verplaatsingsproblemen.299 Men vindt geen vervoer of de kostprijs ervan is veel 
te duur. Bovenop de vaak hoog oplopende medische kosten en de zorgen omtrent de ziekte 
kan het vervoersprobleem al snel grote proporties aannemen. De Stichting tegen Kanker wijst 
ook op de toegankelijkheid van de zorg en de gelijke behandeling van de patiënten: twee 
essentiële rechten die door de vervoersproblematiek geschonden worden. De zorg wordt 
minder toegankelijk doordat men ofwel problemen heeft om er te geraken, ofwel omdat de 
kostprijs enorm hoog is. Ook het gelijkheidsbeginsel wordt geschonden: een patiënt uit dorp X 
kan met een veel beperkter vervoersaanbod of met een hogere vervoerskost geconfronteerd 
worden dan een patiënt met identiek dezelfde ziekte en behandeling uit dorp Y indien daar 
meer vervoersmogelijkheden bestaan. Het gaat dus verder dan een mobiliteitsprobleem: het 
is een inbreuk op de rechten van de patiënt.  

Het is nodig om chronisch zieken duidelijker te informeren over de bestaande 
vervoersmogelijkheden en over de tegemoetkomingen in verplaatsingskosten van de 
verplichte RIZIV-verzekering en de verschillende aanvullende verzekeringen. Het plan 
'Prioriteit aan de chronische zieken' van federaal minister van Sociale Zaken en 
Volksgezondheid Laurette Onkelinx bevat onder andere de duidelijke opdracht voor de 
ziekenfondsen om de rol van informatieverstrekker op te nemen naar de chronische zieken 
toe.300 Er kan onderzocht worden of voor andere zieken, naar analogie met het 
Intermutualistisch Ziekenvervoer (IMZ) voor nierdialysepatiënten, een intermutualistisch 
samenwerkingsverband ingericht kan worden.301 Het lijkt ook interessant het systeem van de 
parkeerkaart voor personen met een beperking uit te breiden tot chronisch zieken, zeker op 

299 Informatie bekomen uit een gesprek met Nele Van den Cruyce, Knowledge Manager bij Stichting tegen Kanker, 
op 17 juli 2013. 
300 Prioriteit aan chronisch zieken! Programma voor de verbetering van de levenskwaliteit van personen met 
chronische ziekten - Stand van zaken mei 2012, geraadpleegd op http://www.laurette-
onkelinx.be/articles_docs/20120502_Stand_van_zaken_Chronisch_ziekten.pdf .  
301 Zie onder andere http://www.lmvlg.be/cms/Mut417/0096201_overzichtsbrochure_LR_9.pdf  
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plaatsen waar zij hun behandeling volgen (bijvoorbeeld ziekenhuizen). Zo kunnen zij er steeds 
van uitgaan dat er dichtbij de ingang een parkeerplaats voorzien is. Parkeerstress en -kosten, 
zeker in grootsteden, worden zo vermeden. 

Specifiek voor vervoersproblemen is het natuurlijk aangeraden om het vervoer van chronisch 
zieken integraal op te nemen in de ontwikkeling van het nieuwe Vlaams toegankelijk 
vervoersmodel. Sowieso richt de MAV zich op iedereen met een mobiliteitsbeperking, 
ongeacht de oorzaak van de beperking (leeftijd, handicap, ongeval, ziekte …). De MAV kan een 
belangrijke rol opnemen in het informeren van chronisch zieken en hen bijstaan in hun 
zoektocht naar een vervoersoplossing. De MAV bepaalt op basis van de 
mobiliteitsindicatiestelling (zie 20.1 Mobiliteitsindicatiestelling: de som van de inschaling van 
de persoon en van de toegankelijkheid van omgeving en aanbod) naar welke vorm van vervoer 
een gebruiker doorverwezen moet worden en in welke mate de gebruiker recht heeft op 
gecompenseerd facultatief of gecompenseerd gegarandeerd aangepast vervoer. De 
problematiek van chronische patiënten moet hierin opgenomen worden. De 
mobiliteitsindicatiestelling kan de tussenschotten tussen de verschillende doelgroepen 
weghalen. Het indelen van personen met een mobiliteitsbeperking op basis van harde criteria 
(bijvoorbeeld rolstoelgebruiker of niet) volstaat immers niet. Als vervoersregisseur zal de MAV 
ook kunnen zorgen voor een efficiëntiewinst door personen met een mobiliteitsbeperking te 
groeperen voor hun vervoer. Zo kan de bestaande capaciteit beter en kostenbesparend 
ingezet worden. Ook het vervoer van chronisch zieken kan mogelijk meer gegroepeerd 
gebeuren, bijvoorbeeld patiënten die naar dezelfde behandelingcentra vervoerd moeten 
worden. De MAV kan bovendien instaan voor het bewaken van een kwalitatieve 
dienstverlening.  

Het vervoer van chronische patiënten kan ten slotte best geïntegreerd worden in de door dit 
rapport aanbevolen samenwerking tussen de beleidsdomeinen Mobiliteit en Welzijn. 

   

21.4.2 Beleidsaanbevelingen 

Het vervoer van chronisch zieken moet geïntegreerd worden in de uitbouw van het nieuwe 
Vlaams model voor toegankelijk en aangepast vervoer, in de MAV-werking en in de 
ontwikkeling van de mobiliteitsindicatiestelling. Ook de aanbevolen samenwerking tussen de 
beleidsdomeinen Mobiliteit en Welzijn dient deze vervoersproblematiek op te nemen. 

 

21.5 Voorzien in begeleiders en assistentie 

21.5.1 Toelichting 

Goede begeleiding en assistentie, door een extra begeleider of door de chauffeur, is voor veel 
personen met een mobiliteitsbeperking noodzakelijk om zich te kunnen verplaatsen met het 
openbaar of met aangepast vervoer. Bovendien hebben niet alleen personen met een fysieke 
of mentale beperking ondersteuning nodig bij het gebruik van het regulier openbaar vervoer. 
Ook personen die het openbaar vervoer zelden of nooit gebruiken vinden het moeilijk, ervaren 
onzekerheid en angst bij bijvoorbeeld overstappen en hebben graag de mogelijkheid om 
vragen te stellen. Begeleiding moet niet altijd blijvend zijn. Soms is het ook een vorm van 
drempelverlaging en kan het kaderen in een opleiding om zich met een bepaalde 
vervoersvorm te verplaatsen.  

Chauffeurs van de Minder Mobielen Centrales, Diensten Aangepast Vervoer en commerciële 
vervoerders geven assistentie bij het in- en uitstappen, jas aan- en uitdoen ... Meer assistentie 
is echter aangewezen. Bij dokterraadplegingen, bijvoorbeeld, is begeleiding soms nodig van de 
wagen tot aan de praktijkruimte. Ook om de weg te vinden in ziekenhuizen is begeleiding vaak 
noodzakelijk. Omdat vervoer naar ziekenhuizen regelmatig voorkomt, is het misschien een 
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optie om in het ziekenhuis te voorzien in (vrijwillige) assistentie om deze mensen te 
begeleiden. Of er kan meer ingezet worden op begeleiders die met de gebruiker meerijden en 
de hele tijd bij hem/haar aanwezig zijn zodat assistentie van ‘gang tot gang’ mogelijk is, 
bijvoorbeeld het op- en afgaan van de trap thuis. Zo dient de chauffeur dit niet te doen, 
waardoor deze minder tijd aan één rit moet besteden, meer ritten per dag kan rijden en er 
uiteindelijk dus minder (vrijwillige) chauffeurs ingezet moeten worden. Gezien de kostprijs van 
betaalde chauffeurs en het tekort aan vrijwilligers is dit zeker interessant om verder te 
onderzoeken. Ook parkeermoeilijkheden worden vermeden: de chauffeur zet de gebruiker en 
diens begeleider af en moet niet op zoek naar een dure parkeerplaats of dient zich niet fout te 
parkeren.  

Daarnaast is voor bepaalde gebruikers het openbaar vervoer wel een haalbare kaart mits men 
beroep kan doen op een begeleider. De Brusselse respondenten geven, na fysieke toestand, 
kostprijs, angst en bereikbaarheid, gebrek aan begeleiding aan als vijfde belangrijkste drempel 
voor het gebruik van het openbaar vervoer. Daarom is het inzetten van  (vrijwillige) 
begeleiders bij het regulier en het vraagafhankelijk  openbaar vervoer eveneens een 
interessante piste. Ook coaching bij het nemen van openbaar vervoer voor mensen die er niet 
mee vertrouwd zijn, behoort hiertoe. Indien openbaar vervoer, mits assistentie en 
begeleiding, immers mogelijk is, dan moet hier volop ingezet worden en is het niet nodig te 
voorzien in (duur) aangepast vervoer.  

De inzet van begeleiders is echter erg arbeidsintensief en bijgevolg duur. Het is daarom 
aangewezen vrijwilligers hiervoor in te zetten, hierbij wel rekening houdend met de 
opmerkingen onder 21.2 Versterking van het vervoer door vrijwilligers. Het lijkt nuttig de al 
beschikbare vrijwilligers zeker niet uitsluitend in te zetten als chauffeurs, maar ook als 
begeleiders.  

Deze beleidsaanbeveling is nauw gerelateerd met BlueAssist. Ook daar is assistentie het 
sleutelbegrip om personen met een mobiliteitsbeperking toch succesvol te laten gebruik 
maken van het gewone openbaar vervoer. In dit geval gaat het echter slechts gedeeltelijk over 
de professionele assistentie van de chauffeurs en in grote mate over de assistentie van de 
medeburger (de hulpvaardigheid van de medereizigers). 

De begeleiding/assistentie wordt best gekoppeld aan de mobiliteitsindicatiestelling (zie 20.1). 
Via deze screening kan de MAV bepalen welke assistentie juist vereist is en welke vormen van 
vervoer mogelijk zijn indien de gebruiker begeleid wordt.   

 

21.5.2 Beleidsaanbevelingen 

Meer adequate begeleiding is noodzakelijk, zowel voor het openbaar vervoer als voor het 
aangepast vervoer. 

Het inzetten van vrijwilligers voor de begeleiding is essentieel, hierbij rekening houdend met 
de nood aan een performanter vrijwilligersbeleid.  

De begeleiding/assistentie wordt gekoppeld aan de mobiliteitsindicatiestelling. 

 

21.6 Organisatieproblemen van vervoersaanbieders 

Samengevat 

De MAV moet ingezet worden om de organisatieproblemen van aanbieders van toegankelijk 
en aangepast vervoer aan te pakken, zoals de beperkte afstemming en samenwerking, het 
gebrek aan adequate rittenplanningsoftware en de hoge personeels- en voertuigenkosten. 
Enkel zo is optimalisatie mogelijk, kan de dienstverlening efficiënter verlopen, worden kosten 
bespaard en kunnen meer vervoersvragen gerealiseerd worden. 
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21.6.1 Toelichting 

De uitvoering van het businessplan, en dan vooral de studie van het landschap van 
toegankelijk en aangepast vervoer, maakte duidelijk dat vervoersaanbieders regelmatig 
geconfronteerd worden met organisatieproblemen. De MAV kan voor een groot deel van deze 
organisatieproblemen een oplossing vormen. 

De samenwerking tussen de verschillende aanbieders van aangepast vervoer kan beter. Heel 
wat diensten hebben slechts een beperkte kennis over het bestaan en de werking van andere 
vervoerders. Een toenadering en een betere afstemming tussen de verschillende diensten is 
echter essentieel om de middelen zo efficiënt mogelijk in te zetten, opdat zoveel mogelijk 
vervoersvragen gerealiseerd kunnen worden. Vervoersaanbieders krijgen vaak vragen die ze 
niet kunnen beantwoorden, bijvoorbeeld omwille van een te beperkte capaciteit, of de 
diensten vervoeren personen die misschien beter bij een andere vervoerder terechtkomen. 
Doordat de verschillende diensten elkaar nauwelijks kennen, is er immers weinig 
doorverwijzing en verplaatsen gebruikers zich niet altijd met de meest gepaste vervoerder 
(wat betreft kostprijs, afstand, faciliteiten…). De MAV kan hierin een rol opnemen, als schakel 
tussen de verschillende vervoersaanbieders. De centralisatie van vervoersvragen bij de MAV 
maakt het mogelijk deze door te verwijzen naar de meest geschikte vervoersaanbieder. 
Vervoerders kunnen ook zelf bij de MAV terecht, voor informatie of om een oplossing te 
zoeken voor gebruikers die men zelf niet kan vervoeren. Bovendien kan de MAV ervoor zorgen 
dat verschillende vervoersaanbieders aan elkaar gekoppeld worden voor trajecten over lange 
afstand, het zogenaamd ketenvervoer.      

Heel wat vervoersaanbieders, zeker diensten uit de non-profitsector, beschikken daarnaast 
niet over de nodige informaticasystemen om ritoptimalisatie mogelijk te maken. Het gebrek 
aan automatisering van de rittenplanning vormt een belemmering voor een efficiënte werking. 
Hierdoor kunnen voertuigen en personeel niet optimaal ingezet worden, gaat heel wat 
capaciteit verloren en worden vaak onnodige kosten gemaakt. Bovendien leidt het gebrek aan 
softwaremiddelen eveneens tot beperkte statistische gegevens over gebruikers, ritten… Het is 
bijgevolg moeilijk om duidelijke gegevens te bekomen, knelpunten en noden kunnen moeilijk 
in kaart gebracht worden. Dergelijke software is echter enorm duur. Kleine organisatie kunnen 
deze kost niet dragen. Investeringen zijn niet mogelijk door de beperkte middelen waarmee 
deze diensten kampen. Ook hierin kan de MAV een oplossing bieden. Enerzijds zal de MAV 
haar eigen software nodig hebben, dat aangepast is aan haar takenpakket (zie 0. 
Takenpakket). Anderzijds kan de MAV instaan voor de ontwikkeling van 
rittenplanningsoftware voor de vervoerders. De kosten kunnen dan door de MAV gedragen 
worden of de MAV kan een gezamenlijke aankoop organiseren waardoor de kosten per 
vervoerder beperkt worden. Vervoersdiensten die nog niet over ritoptimalisatie beschikken, 
kunnen hier groot voordeel uithalen. Een efficiëntere dienstverlening en bijhorende 
kostenbesparing wordt mogelijk gemaakt. Dit wordt ook bevestigd in de ontwikkeling van het 
rittenplanningsmodel (zie 3.3 Rittenplanningsmodel voor Vlaanderen en 13.3 
Rittenplanningsmodel voor Brussel) dat uitgaat van een optimale inzet van de 
vervoerscapaciteit.  
Het is voor vervoersaanbieders verder niet eenvoudig om een budgettair evenwicht te 
behouden. Wil men het vervoer betaalbaar houden voor de gebruiker, dan is men erg 
afhankelijk van bijkomende middelen. Subsidies en compensaties zijn echter nooit zeker. 
Personeelskosten lopen hoog op, net zoals de kosten voor de aankoop of het herstel van 
nieuwe voertuigen. Door een betere afstemming en rittenoptimalisatie kunnen al kosten 
bespaard worden. Het is daarnaast interessant te bekijken of de verschillende vervoerders 
gebruik kunnen maken van elkaars middelen, bijvoorbeeld voertuigen en personeel. Door 
dergelijke samenwerking en schaalvergroting komen immers meer middelen voor vervoer vrij 
en kunnen meer vervoersvragen beantwoord worden. De MAV kan hier als vervoersregisseur 
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optreden om dit mogelijk te maken.  

 

21.6.2 Beleidsaanbevelingen 

De MAV moet ingezet worden om de organisatieproblemen van aanbieders van toegankelijk 
en aangepast vervoer aan te pakken, zoals de beperkte afstemming en samenwerking, het 
gebrek aan adequate rittenplanningsoftware en de hoge personeels- en voertuigenkosten. 
Enkel zo is optimalisatie mogelijk, kan de dienstverlening efficiënter verlopen, worden kosten 
bespaard en kunnen meer vervoersvragen gerealiseerd worden. 

 

21.7 Kwaliteitsmanagement  

21.7.1 Toelichting 

De kwaliteit van toegankelijk en aangepast vervoer is sterk wisselend. Er is geen goede 
kwaliteitscontrole op het individueel en collectief aangepast vervoer. De kwaliteit van de 
vervoersaanbieders zou gegarandeerd moeten worden.  

In dit verband is het belangrijk in te zien dat kwaliteit een zeer breed begrip is. Dit omvat 
immers zowel de voertuigen, het personeel, de ritten, de haltes, de planning, de 
communicatie, de aanpassing aan specifieke kenmerken van doelgroepen … 

De opleiding van de chauffeurs is één van de kwaliteitsaspecten die erg relevant zijn. Vooral 
met de moeilijkere doelgroepen kunnen zich ernstige problemen stellen wanneer ze tijdens 
het vervoer worden toevertrouwd aan chauffeurs die niet opgeleid zijn voor de begeleiding 
van die doelgroepen. Het gaat hier zeker niet alleen over personen met zwaardere motorische 
problemen, maar zeker ook over personen met belangrijke gedragsproblemen, psychiatrische 
problemen, autismespectrumstoornissen, personen met dementie, personen met ernstige 
communicatiestoornissen… De opleiding van chauffeurs en andere medewerkers van het 
openbaar vervoer moet eveneens meer inzetten op aandacht voor en hoe omgaan met 
personen met een mobiliteitsbeperking. Een aangepaste rijstijl is bijvoorbeeld een belangrijke 
factor, om te voorkomen dat voertuigen te snel vertrekken en reizigers vallen omdat ze nog 
geen zitplaats konden bereiken. Het te snel optrekken en scherp draaien, speelt immers een 
belangrijke rol bij de angst van ouderen en personen met een beperking om het openbaar 
vervoer te nemen.  

Ook de vaak lange reistijden vormen een probleem. Lange ritten zijn voor de gebruiker vaak 
zeer zwaar. Zeker gebruikers die meer dan één vervoersmodus combineren, zijn soms zeer 
lange tijd onderweg.  

De kwaliteitsgarantie moet verankerd worden in de regelgeving met betrekking tot de 
verschillende aanbieders van toegankelijk en aangepast vervoer. De MAV kan een belangrijke 
rol opnemen in de toepassing van de regelgeving en de controle van de naleving ervan. 

Het toegankelijkheidsbeleid moet integraal deel uitmaken van het kwaliteitsbeleid van de 
vervoersaanbieders. Dit betekent dat dit toegankelijkheidsbeleid bij De Lijn en de NMBS moet 
deel uitmaken van de beheersovereenkomst. Door de MAV moet er stap per stap worden 
gewerkt aan een geïntegreerd kwaliteitssysteem, in functie van een integrale kwaliteitszorg. 
Vooral transparantie is een belangrijke doelstelling in dit verband. Deze kan onder meer 
worden gerealiseerd via een jaarlijkse rapportering van de vervoersaanbieders over dit 
kwaliteitsbeleid. 

In een geïntegreerd kwaliteitssysteem moet er ook worden gewerkt aan het stroomlijnen van 
de vorming van het personeel. Het zou immers een belangrijke kwaliteitsverbetering 
betekenen wanneer iedereen dezelfde vorming en instructies zou krijgen. Deze vorming moet 
ook worden gedifferentieerd per doelgroep. Het zou ook een pluspunt zijn wanneer de 
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opleiding zowel geldt voor professionelen als voor vrijwilligers. De MAV kan ondersteuning 
bieden bij deze opleidingen.  

In het kader van de kwaliteitsbewaking kan de MAV zeker ook een meldpunt zijn voor klachten 
en kunnen ze zorgen voor de supervisie van de klachtenbehandeling. 

 

21.7.2 Beleidsaanbevelingen 

Verdere professionalisering is vereist. Hiervoor moeten kwaliteitseisen ontwikkeld en 
vastgelegd worden voor zowel de toegankelijkheid van het aanbod (openbaar vervoer én 
aangepast vervoer) als van de dienstverlening. Alle belanghebbenden moeten bij de 
ontwikkeling van deze kwaliteitseisen betrokken worden.  

De kwaliteitsgarantie moet verankerd worden in de regelgeving met betrekking tot de 
verschillende aanbieders van toegankelijk en aangepast vervoer. De MAV kan een belangrijke 
rol opnemen in de toepassing van de regelgeving en de controle van de naleving ervan. 

 

21.8 Betere afbakening van de doelgroep 

21.8.1 Toelichting 

De doelgroepafbakening voor personen met mobiliteitsbeperking gebeurt doorgaans op basis 
van zogenaamde harde criteria, zoals slechtziend of blind, rolstoelgebruiker of niet … Dit sluit 
echter niet aan bij de vaak grote complexiteit van vervoersproblemen.  

Een vervoersvraag heeft immers niet enkel betrekking op het al dan niet gebruik maken van 
een rolstoel en een vervoersmiddel dat daaraan aangepast is. Heel wat andere factoren spelen 
een rol: de afstand tot een halte, de toegankelijkheid van de publieke omgeving, het tijdstip 
van de verplaatsing, de nood aan assistentie bij een verplaatsing … 

De klassieke doelgroepafbakening is gebaseerd op zogenaamde harde criteria. Deze ‘droge’ 
indeling van de doelgroep is echter niet voldoende voor de grote complexiteit van de 
vervoersproblematiek. In het kader van mobiliteit zijn de mogelijkheden en problemen sterk 
afhankelijk van de specifieke situatie van een minder mobiel persoon die op een welbepaald 
tijdstip een welbepaalde verplaatsing wil maken. De klassieke doelgroepafbakening volstaat 
hier niet waardoor niet voldoende tegemoetgekomen wordt aan de noden van de 
verschillende doelgroepen. De indeling is niet efficiënt.  

Eerder beschreven we al de mobiliteitsindicatiestelling (20.1). Voor de doelgroepafbakening in 
het kader van mobiliteit kan best gebruik gemaakt worden van dit systeem, aangezien het 
voldoende flexibel is zodat het in elke specifieke situatie rekening kan houden met alle 
elementen die deel uitmaken van het vervoersprobleem. De uitwerking van een degelijk 
systeem van mobiliteitsindicatiestelling is dus niet enkel van belang voor het toewijzen van 
gebruikers naar facultatief of gegarandeerd gecompenseerd vervoer. Het is ook belangrijk 
voor een betere afbakening van de doelgroep, zonder af te gaan op harde criteria die niet 
voldoende aanpasbaar zijn aan de complexiteit van elke specifieke situatie. 

 

21.8.2 Beleidsaanbevelingen 

De klassieke doelgroepafbakening moet in kader van mobiliteit vervangen worden door een 
afbakening op basis van de mobiliteitsindicatiestelling. 

 

21.9 Budgetvinding 
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21.9.1 Toelichting 

Een efficiënt, complementair en geïntegreerde organisatie van het toegankelijk 
vervoersysteem leidt tot een kostenbeperking. Natuurlijk blijft de kostprijs voor de uitbouw 
van een dergelijk vervoersysteem hoog.  

Uit de typische kenmerken van het huidige Vlaams vervoersysteem (zie onder 1.2) blijkt de 
grote versnippering in overheidsinitiatieven waaraan ook telkens bepaalde budgetten 
verbonden zijn. Een analyse van de bestaande regelgeving en het beleid toont vervolgens aan 
hoezeer de beleidsdomeinen Mobiliteit, Welzijn en Gelijke Kansen verbonden zijn wat betreft 
de organisatie van toegankelijk en aangepast vervoer voor personen met een beperkte 
mobiliteit (zie 1.4.4). 

Om de uitbouw van een gebiedsdekkend, complementair en geïntegreerd toegankelijk 
vervoersysteem te kunnen realiseren,  moet in samenwerking met deze diverse 
beleidsdomeinen het nodige budget gevonden worden.  

De vervoersnoden op het terrein zijn zeer groot. Mobiliteit is een belangrijk onderdeel van het 
leven en de zorg. Het is ook een voorwaarde om te komen tot een echte individualisering van 
het zorgaanbod en tot een betere kwaliteit van leven van de personen met 
mobiliteitsbeperkingen. In artikel 20 van het VN-Verdrag inzake de rechten van personen met 
een handicap wordt ook gesteld dat alle doeltreffende maatregelen moeten genomen worden 
om de persoonlijke mobiliteit van personen met een handicap met de grootst mogelijke mate 
van zelfstandigheid te waarborgen. 

Momenteel zijn de financiële middelen voor dit vervoer schaars. Door deze schaarste moeten 
de middelen worden gebundeld en moet het vervoer efficiënter worden georganiseerd, onder 
meer door een toename van de schaalgrootte. Tot nu toe werd door de verschillende 
beleidsdomeinen en bestuursniveaus in grote mate langs elkaar gewerkt. Dit had tot gevolg 
dat er zowel veel versnippering is als een dubbel aanbod in sommige regio’s. De reductie van 
beide problemen zal een belangrijke besparing betekenen en de service en kwaliteit aan de 
gebruiker blijft behouden. 

Om tot een reële gebiedsdekking te komen is er meer aangepast vervoer nodig en een stijging 
van de budgetten. De blinde vlekken in het aanbod moeten verdwijnen. Het beschikbare 
vervoer is slechts een deel van wat nodig is. Ook om thuiszorg én het verblijf in 
semiresidentiële voorzieningen (eerder dan in residentiële voorzieningen) mogelijk te maken 
is het noodzakelijk dat de mobiliteitsvraagstukken worden aangepakt. Ten slotte moet ook De 
Lijn in de toekomst belangrijke investeringen doen om zijn vervoersaanbod en dienstverlening 
toegankelijker te maken.  

Een daadkrachtige taskforce zal de vertegenwoordigers van de verschillende beleidsdomeinen, 
van verschillende beleidsniveaus én de expertise in verband met het vervoer van personen 
met mobiliteitsbeperkingen samen brengen. In verband met dit vervoer is er immers een 
welzijnscomponent en mobiliteitscomponent. Beide componenten zijn even belangrijk. 
Bovendien zijn de uitdagingen zo complex geworden dat ze binnen één beleidsdomein 
onmogelijk kunnen worden opgevangen. Eén van de beleidsaanbevelingen van het Perspectief 
2020 is daarom dat het beleid bij uitstek horizontaal moet worden opgezet, uitgevoerd, 
opgevolgd en geëvalueerd. Dit om reële inclusie te verwezenlijken.  

Deze taskforce kan er op toezien dat het vervoer betaalbaar blijft voor zowel de overheid als 
de gebruikers. Wat de betaalbaarheid voor de gebruiker betreft is de geplande wijziging van 
de financiering van de zorg uiterst relevant. Het departement Welzijn moet er op toezien dat 
de onkosten voor de verschillende vormen mobiliteit (dagbesteding, vrije tijd …) ook voor 
personen met persoonsvolgende financiering haalbaar blijven. 

De mogelijkheid bestaat om de financiering van het vervoer gedifferentieerd te bekijken. Dit 
zou kunnen gaan over inkomensrelatering, rekening houden met reeds bestaande 
terugbetaling van aangepaste wagen … De grootste ondersteuning kan op deze wijze worden 
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gegeven aan de personen die de minste financiële mogelijkheden hebben. Hierbij moet er 
worden op toegezien dat de financiële lasten niet steeds door dezelfde deelgroep moeten 
worden gedragen. Er kan ook de vraag gesteld worden of er geen herschikking moet komen 
van het gratis openbaar vervoer voor alle ouderen naar vervoersgarantie voor de personen die 
geen alternatief hebben.  

 

21.9.2 Beleidsaanbevelingen 

De grote en nog steeds stijgende vraag naar aangepast vervoer vereist een sterke toename 
van het budget om de verplaatsingen op termijn betaalbaar te houden voor de gebruiker en 
om de gebiedsdekking in Vlaanderen te garanderen.  

Het efficiënt inzetten van middelen is in tijden van schaarste noodzakelijk. Hiertoe zullen alle 
beleidsdomeinen en beleidsniveaus moeten worden geresponsabiliseerd en de middelen 
aanvullend op elkaar ingezet moeten worden.  

Om dit te realiseren is het nodig een daadkrachtige taskforce op te richten, waarin alle 
beleidsdomeinen en beleidsniveaus vertegenwoordigd zijn. Aansluitend bij de 
inclusiegedachte neemt het departement Mobiliteit hierin de leiding. Vanuit het departement 
Welzijn is er bijzondere aandacht voor de aansluiting bij het budget van mobiliteit in de 
persoonsvolgende financiering. Wel kan de toepassing van het persoonsvolgend budget in het 
Brussels Hoofdstedelijk Gewest voor complicaties zorgen: dit moet nog goed uitgewerkt 
worden. 

De betaalbaarheid van het vervoer voor de persoon met beperking is de rode draad doorheen 
alle beleidsbeslissingen. Mogelijke bijkomende pistes zijn: maximumfactuur, uitbreiding van de 
zorgverzekering, decreet Vlaamse sociale bescherming. 

Met het oog op administratieve vereenvoudiging wordt onderzocht hoe de financiering kan 
georganiseerd worden in functie van de gebruiker. De MAV kan hierbij de draaischijf vormen. 

Net zoals de invoering van het MAV-concept zal deze aanpassing van de financiering 
stapsgewijs moeten worden ingevoerd. 
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22. Conclusie 
Omwille van de grote maatschappelijke en individuele problemen rond vervoer van personen 
met een mobiliteitsbeperking en de dwingende internationale en Europese regelgeving is de 
Vlaamse overheid genoodzaakt een toegankelijk vervoersysteem uit te bouwen.  

Om dit nieuwe vervoersysteem voor personen met een beperkte mobiliteit op een adequate 
en financieel haalbare wijze te realiseren, dient gekozen te worden voor gebiedsdekkend, 
complementair en geïntegreerd toegankelijk vervoersysteem waarin de MAV een centrale rol 
krijgt. Het is ook van belang dat de MAV voldoende neutraal en onafhankelijk is ten aanzien 
van de vervoersaanbieders.  

Voor de uitbouw van de MAV dienen volgende beslissingen genomen te worden: 

 Keuze voor een bepaalde juridische bestuursvorm 

 Keuze voor een bepaalde schaalgrootte 

Vervolgens moeten volgende elementen uitgewerkt worden: 

 Een organisatiemodel 

 Een dynamische mobiliteitsindicatiestelling op maat van de gebruiker  

Na de uitwerking van de juridische ondersteuning volgt de implementatie. Naast het 
implementatiebudget moet ook voorzien worden in een structureel budget om de MAV in de 
realiteit te laten functioneren en het gecompenseerd vervoer effectief te financieren.  

Om de uitbouw van het toegankelijk vervoersysteem betaalbaar te houden, zal het belangrijk 
zijn om de voornaamste kostendrijvers te bewaken. Er moet 

 Meer ingezet worden op vrijwilligersvervoer aangezien dit onontbeerlijk is voor de 
capaciteit en de betaalbaarheid van het vervoersysteem 

 De mogelijkheden binnen projecten van sociale economie en tewerkstelling ten volle 
gebruiken in functie van de betaalbaarheid van het vervoer  

 Maximaal ingezet worden op de toegankelijkheid van het openbaar vervoer, waarbij 
verdergegaan wordt dan de louter fysieke toegankelijkheid, zodat meer mensen zich 
hiermee kunnen verplaatsen en er minder nood is aan aangepast vervoer 

 Beroep gedaan worden op de flexibiliteit van de gebruiker inzake tijdsmarges voor vertrek- 
en omrijtijd zodat een efficiëntere rittenplanning mogelijk is, de bezettingsgraad van de 
voertuigen verhoogd wordt en bijgevolg de vervoerskosten verminderen 

Verder zijn ook volgende elementen van belang:  

 Bij de integratie van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest rekening houden met en 
oplossingen zoeken voor de eigenheden van Brussel: bestuurlijke complexiteit en het 
grootstedelijk karakter.  

 Meer adequate begeleiding en assistentie, zowel voor het openbaar vervoer als voor het 
aangepast vervoer 

 Integratie van het vervoer van en naar voorzieningen in het nieuwe Vlaamse 
organisatiemodel aangepast vervoer 

 Aandacht voor de specifieke vervoersproblematiek van chronisch zieken andere minder 
voor de handliggende groepen van personen met een mobiliteitsbeperking 

 Rekening houden met de huidige organisatorische problemen van vervoersaanbieders en 
hiervoor oplossingen uitdenken 
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 Verankering van kwaliteitswaarborgen in de regelgeving met betrekking tot de 
verschillende aanbieders van toegankelijk en aangepast vervoer 

 In het kader van mobiliteit vervanging van de klassieke doelgroepafbakening door een 
afbakening op basis van de mobiliteitsindicatiestelling 

 Responsabilisering van alle beleidsdomeinen en alle beleidsniveaus en het aanvullend op 
elkaar inzetten van de middelen 
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