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DEEL I/ CONTEXT EN OPDRACHT MOBILITEITSINDICATIESTELLING 

Het Vlaams Gewest – Departement Mobiliteit en Openbare Werken (hierna Dep. MOW) wees aan 

het onderzoeksconsortium bestaande uit de vier partners Enter vzw (hierna ENTER), Instituut voor 

Mobiliteit van de Universiteit Hasselt (hierna IMOB), het Departement Healthcare-Research van de 

Hogeschool PXL (hierna PXL-Healthcare) en het Toegankelijkheidsbureau vzw (hierna 

Toegankelijkheidsbureau), de overheidsopdracht toe om een mobiliteitsindicatiestelling voor het 

vervoer van personen met een mobiliteitsbeperking op basis van persoonsgebonden kenmerken, het 

aanbod aan en de mate van toegankelijkheid van het (openbaar) vervoer en de mate van 

toegankelijkheid van de publieke omgeving uit te werken. ENTER is de hoofdaannemer van deze 

opdracht en tevens consortiumcoördinator. In dit eerste deel volgt een toelichting van de context en 

de opdracht van de mobiliteitsindicatiestelling. 

Voor financiële expertise werd beroep gedaan op Ernst & Young (hierna EY). 

1. Context 

 Voorafgaand onderzoek in het kader van de uitbouw van een Vlaams toegankelijk 1.1.
vervoersysteem 

 Hefbomenonderzoek 1.1.1.

Het concept van de mobiliteitsindicatiestelling, kwam tot stand in het onderzoek van ENTER naar 

hefbomen voor het uittekenen van een geïntegreerd, complementair en gebiedsdekkend 

toegankelijk vervoersysteem voor Vlaanderen, in opdracht van het Vlaams Ministerie voor Mobiliteit 

en Openbare Werken, Departement Mobiliteit en Openbare Werken, Afdeling Beleid Mobiliteit en 

Verkeersveiligheid.1 (hierna Dep. MOW-BMV): 

 Geïntegreerd: inzet en afstemming met de verschillende soorten vervoersaanbieders 

 Complementair: deur-deurvervoer aanvullend op openbaar vervoer 

 Gebiedsdekkend: van versnipperd aanbod tot gebiedsdekking 

Door het ontbreken van een planmatige aanpak voor 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 vervoersaanvrager, ook een doelmatige organisatie en 

kostenbeheersing van het vervoer zelf wordt bemoeilijkt. De studie bracht de knelpunten op vlak 

van mobiliteit en een aantal mogelijke oplossingen samen en ontwikkelde een aantal 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. 

Belangrijk bij het organisatiemodel is het onderscheid tussen enerzijds het halte-halte vervoer van 

De Lijn en de NMBS en anderzijds het deur-deurvervoer door verschillende soorten aanbieders. 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 vervoersvragers kon voor elke soort van vervoer een specifieke doelgroep benoemd worden. 

Op basis van het organisatiemodel werd in het Hefbomenonderzoek ook een stroomschema 

ontwikkeld. Met dit stroomschema kunnen de vervoersvragen toegewezen worden aan de meest 

                                                           
1 Enter (2009), 'Hefbomen voor een gebiedsdekkend, complementair en geïntegreerd Vlaams toegankelijk vervoersysteem in Vlaanderen 
en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest’, studie in opdracht van het Vlaams ministerie van Mobiliteit en Openbare Werken, Departement 

Mobiliteit en Openbare Werken, Afdeling Beleid Mobiliteit en Verkeersveiligheid. 
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geschikte vervoersaanbieder. Een grondige screening is hierbij essentieel. Openbaar vervoer is 

steeds de eerste keuze, maar is niet altijd mogelijk. In eerste instantie werden er een aantal 

bepalende factoren vastgelegd in het stroomschema: 

 De mogelijkheden van de persoon met een mobiliteitsbeperking 

 De mate van toegankelijkheid van de publieke omgeving 

 De mate van toegankelijkheid van het openbaar vervoer (toegankelijkheid van haltes, 

rollende materieel) 

Indien het openbaar vervoer geen optie is, is deur-deur of gang-gang vervoer aangewezen. 

Naargelang het profiel van de gebruiker is een doorverwijzing mogelijk naar een Dienst Aangepast 

Vervoer (DAV), naar een Minder Mobielen Centrale (MMC), naar niet-dringend zittend vervoer, naar 

een commerciële vervoersaanbieder van aangepast vervoer. 

Het initieel stroomschema leidde eveneens tot de aanbeveling om een ‘Mobiliteitscentrale 

Aangepast Vervoer’ of MAV op te richten voor de coördinatie van vraag en aanbod. De MAV werd 

voorgesteld als centraal contactpunt waar personen met een mobiliteitsbeperking terecht kunnen 

voor specifieke mobiliteits- en vervoersvragen op vlak van toegankelijk en aangepast vervoer en als 

neutrale instantie voor het toewijzen van vervoer. De 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 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 door het opvolgen en begeleiden van vragen tot samenwerking tussen de verschillende 

vervoersactoren. De MAV staat hiervoor 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. 

 Actieonderzoek naar de optimalisatie van het vervoer van voorzieningen voor ouderen en 1.1.2.

personen met een handicap  

ENTER zette in 2012 eveneens een actieonderzoek op naar de optimalisatie van het vervoer van 

voorzieningen voor ouderen en personen met een handicap 2 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.  

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 

                                                           
2 ENTER (2012), ‘Actieonderzoek naar de optimalisatie van het vervoer van voorzieningen voor ouderen en personen met een handicap.’, 

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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bovendien leiden tot het optimaal inpassen van dit type van vervoer in een nieuw organisatiemodel. 

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 MAV, de financiering 

van het vervoer van 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.  

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. 

 Het Businessplan 1.1.3.

De Vlaamse overheid nam na het Hefbomenonderzoek en het Actieonderzoek Voorzieningen een 

volgende stap in de uitbouw van een Vlaams toegankelijk vervoersysteem door een opdracht toe te 

wijzen om een Businessplan 3 voor een gebiedsdekkend, complementair en geïntegreerd Vlaams 

toegankelijk vervoersysteem in Vlaanderen en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest (BHG) te 

ontwikkelen. ENTER stond samen met IMOB en EY in voor deze opdracht.  

De opdracht bestond uit drie grote luiken, waarbij één van de consortiumpartners telkens het 

voortouw nam: 

1. Marktstudie (IMOB): een marktonderzoek met de inschatting van het aantal potentiële 

gebruikers en uit te voeren ritten. Er werd een beschrijving gegeven van de huidige en 

toekomstige markt aan potentiële gebruikers in kwantitatieve en kwalitatieve termen.  

2. Actieonderzoek MAV (ENTER): dit deelonderzoek omvatte een onderzoek naar de 

schaalgrootte voor de MAV. De begeleiding van drie MAV-proefprojecten behoorde 

eveneens tot dit onderdeel.  

3. Bestuurlijke en financiële analyse (EY): deze analyse omvatte 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’ behoorde tot dit onderdeel. 

Bij de uitwerking van deze opdracht werd verder gebouwd op de aanbevelingen en het 

stroomschema uit het Hefbomenonderzoek en het Actieonderzoek Voorzieningen. Het initieel 

stroomschema maakte vooral gebruik van harde criteria om de meest geschikte vervoersaanbieder 

te koppelen aan een bepaalde gebruiker. Het ging dan bijvoorbeeld om de vraag of PMB 

rolstolgebruiker is of niet. 

Tijdens de uitvoering van het Businessplan werd echter duidelijk dat een nuancering, van het 

uitgewerkte stroomschema, zich opdrong. De toepassing van harde criteria bleek niet te volstaan om 

de meest geschikte vervoersaanbieder te bepalen. Heel wat andere factoren hebben immers een 

invloed op de mobiliteit van een persoon. 

Zo zou bijvoorbeeld een persoon die goed kan wandelen met behulp van een rollator volgens de 

toepassing van de harde criteria doorverwezen worden naar het OV. Indien deze persoon de rollator 

echter niet kan optillen en moeilijk trappen kan nemen, geen gebruik kan maken van een MMC 

                                                           
3 ENTER, IMOB, Ernst & Young. (2012-2013), ‘Businessplan voor een gebiedsdekkend, complementair en geïntegreerd Vlaams toegankelijk 
vervoersysteem in Vlaanderen en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest’, studie in opdracht van het Vlaams ministerie van Mobiliteit en 

Openbare Werken, Departement Mobiliteit en Openbare Werken, Afdeling Beleid Mobiliteit en Verkeersveiligheid. 
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(omdat er geen in de buurt is of omdat de gebruiker niet voldoet aan de inkomensvoorwaarden) en 

evenmin kan terugvallen op het eigen sociale netwerk (familie en vrienden) heeft deze persoon een 

erg grote mobiliteitsbeperking. 

Daartegenover kan een rolstoelgebruiker medisch gezien een ernstigere handicap hebben dan een 

persoon die niet-rolstoelgebruiker is, maar kan hij/zij over een eigen aangepaste wagen beschikken, 

waardoor zijn mobiliteitsnood minder groot is. 

In het kader van het Businessplan werd ook een onderzoek naar de vervoerswensen- en noden van 

personen met een mobiliteitsbeperking uitgevoerd. Deze stated preference vragenlijst 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 respondenten woont alleen. Dit hoge aandeel betekent dat een beperkt sociaal 

netwerk voor handen is indien men zich niet zelfstandig kan verplaatsen. 

 Het inkomen speelt een rol. 74% van de 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 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 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. 

 De nabijheid van een halte van het OV is belangrijk. 55% van de respondenten heeft een 

bushalte binnen 500 meter, en 89% binnen 1.000 meter. Indien het OV 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 OV-systeem. Het afleggen van dergelijke afstanden is echter niet altijd mogelijk 

voor PMB. Veel PMB zijn 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 langere afstanden zijn een probleem. Zelfs indien er een halte in de nabije omgeving is, 

is de afstand voor heel wat PMB een niet te overbruggen obstakel. 

 Probleemstelling 1.2.

Voor de verdere uitbouw van een Vlaams gebiedsdekkend toegankelijk vervoersysteem en de 

verdere realisatie de MAV is de uitwerking van een systeem voor mobiliteitsindicatiestelling op 

maat van de gebruiker dus noodzakelijk. Om een PMB te koppelen aan de meest geschikte 

vervoeraanbieder moet de MAV zich kunnen baseren op een goede en gedetailleerde inschaling van 

de graad van mobiliteitsbeperking van een gebruiker. De mobiliteitsindicatiestelling laat ook toe na 

te gaan in welke mate de gebruiker nood heeft aan begeleiding bij/zijn haar verplaatsing. 

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. Een van de belangrijke MAV-taken zal bestaan uit het beantwoorden van concrete 

vervoersvragen van PMB door middel van screening en doorverwijzing naar derden (bijvoorbeeld 

OV, MMC’s en andere vormen van vrijwilligersvervoer, niet dringend zittend ziekenvervoer, 

aanbieders van aangepast vervoer die niet door de Vlaamse overheid gecompenseerd worden,…) of 

een doorverwijzing naar facultatief of gegarandeerd gecompenseerd vervoer.  
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Facultatief vervoer is (aangepast) deur-deurvervoer dat gedeeltelijk gecompenseerd wordt door de 

Vlaamse overheid, maar zonder vervoersgarantie. De overheid financiert en organiseert het vervoer 

niet, zodat een rit enkel mogelijk is indien het vervoer beschikbaar is.  

Gegarandeerd vervoer is vervoer gecompenseerd door de Vlaamse overheid, nu wel met 

vervoersgarantie. Dit vervoer wordt wel door de overheid georganiseerd én gefinancierd, waardoor 

een rit steeds mogelijk is. Op basis van de mobiliteitsindicatiestelling zal de MAV de gebruikers 

doorverwijzen naar de meest geschikte vervoersaanbieder en zal ze bekijken of de graad van 

mobiliteitsbeperking rechten opent op facultatief of gegarandeerd vervoer. 

De graad van toegankelijkheid van het OV (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 de uitbouw 

van het gegarandeerd vervoersaanbod de voorwaarden voor een toekenning van rechten. 

Op basis van een goed uitgewerkte mobiliteitsindicatiestelling kunnen het profiel van de gebruiker, 

zijn/haar mobiliteitsbehoeften en mogelijkheden/beperkingen geschetst worden. De 

mobiliteitsindicatiestelling bepaalt de graad van het concrete mobiliteitsprobleem en 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 de 

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. 

Het uitwerken van een mobiliteitsindicatiestelling is dus een onontbeerlijke stap in de verdere 

implementatie van het toegankelijk vervoersysteem. 

2. Opdracht 

 Opdrachtomschrijving 2.1.

Een mobiliteitsindicatiestelling wordt uitgewerkt om te bepalen wie, wanneer en onder welke 

voorwaarden gebruik kan maken van het aangepast vervoer dan wel het OV.  

De uitwerking van de mobiliteitsindicatiestelling gebeurt vanuit drie invalshoeken, die allen een 

invloed hebben op de graad van mobiliteitsbeperking van de persoon: 

 Persoonsgebonden kenmerken: mobiliteitsmogelijkheden en –beperkingen. Het gaat dan 

over de handicap, het benodigde hulpmiddel (rolstoel, rollator, wandelstok … ) maar ook het 

al dan niet beschikken over een eigen aangepaste wagen, het al dan niet beroep kunnen 

doen op een sociaal netwerk. 

 Aanbod aan en de mate van toegankelijkheid van het (openbaar) vervoer: de 

beschikbaarheid van vervoer dat aangepast is aan de noden van de PMB op het gewenste 

tijdstip. 

 Mate van toegankelijkheid van de publieke omgeving (halte-haltevervoer): de omgeving 

rondom haltes en stations dient toegankelijk te zijn, PMB moeten zonder problemen tot aan 

hun bestemming geraken (straten en stoepen, oversteekplaatsen …) 

Bij de uitwerking van de mobiliteitsindicatiestelling is er voor elk van de drie invalshoeken een 

gedetailleerd onderzoek. Hierbij wordt bepaald welke elementen de invalshoek beïnvloeden en mee 

in de indicatiestelling opgenomen moeten worden. Tevens dient bepaald te worden welke de 

randvoorwaarden zijn om het instrument te gebruiken. Het instrument moet ook voldoende flexibel 

zijn om zich aan te passen aan veranderlijke parameters van de drie invalshoeken. Zo kan een 

concrete vervoersvraag in functie van de mobiliteitsindicatiestelling op andere tijdstippen op een 
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andere wijze opgelost worden. Bijvoorbeeld omdat ’s avonds op een bepaalde toegankelijke halte 

geen bediening meer is. 

De mobiliteitsindicatiestelling moet eveneens vatbaar zijn voor evolutie; zij moet periodiek 

aangepast kunnen worden. Een halte kan nu bijvoorbeeld 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 bijgevolg onontbeerlijk. 

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 tot 

tegemoetkoming in een verzorgingsinrichting, de BEL-profielschaal die 4 verschillende aspecten van 

zorgafhankelijkheid meet, het Zorg-Zwaarte-Instrument (ZZI) van het Vlaams Agentschap voor 

Personen met een Handicap (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 

gemeten kan worden, hoe dit kan aansluiten bij bestaande instrumenten en tenslotte 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 Vlaanderen, 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.  

De koppeling van de persoonsgebonden kenmerken met de toegankelijkheidsindicatiestelling van 

het gebied zou de basis kunnen vormen van de mobiliteitsindicatiestelling. 

 Uitvoerder - consortium 2.2.

Samengevat 

Voor de invulling van deze opdracht werd gekozen voor een consortium van vier partners met elk 

een eigen sterkte. Concreet is het project ingediend door ENTER, waarbij afzonderlijke onderdelen 

van de opdracht uitbesteed zijn aan het TOEGANKELIJKHEIDSBUREAU , PXL-Healthcare en IMOB. 

De synergie tussen de vier partners is tijdens het onderzoek belangrijker bevonden dan individuele 

sterkten. Op cruciale momenten zijn alle bevindingen samengebracht. De partners in het consortium 

hebben zorg gedragen voor de nodige input en uitwisseling, waardoor een belangrijke meerwaarde 

in de uitwerking van het project ontstond.  
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Enter vzw, Vlaams Expertisecentrum Toegankelijkheid (ENTER), is de hoofdaannemer van deze 

opdracht en tevens consortiumcoördinator. De missie van ENTER is de realisatie van integrale 

toegankelijkheid. ENTER is erkend als structurele partner van Gelijke Kansen in Vlaanderen. ENTER 

wil toegankelijkheid inbedden in alle Vlaamse beleidsdomeinen en wijst op het belang van een 

sector overschrijdende aanpak. ENTER doet aan onderzoek, innovatie en netwerking, en wil 

informeren, sensibiliseren en inspireren.  

ENTER heeft door de uitwerking van de studie ‘Onderzoek naar hefbomen voor een toegankelijk 

vervoersysteem voor Vlaanderen’ en het ‘Businessplan voor een gebiedsdekkend, complementair en 

geïntegreerd Vlaams toegankelijk vervoersysteem in Vlaanderen en het Brussels Hoofdstedelijk 

Gewest’ een goede en actuele kennis van het werkveld en het toegankelijkheidsbeleid hetgeen de 

kwalitatieve onderbouwing van de indicatiestelling verzekert. De samenwerking met 

gebruikersgroepen behoort tot de dagelijkse werkzaamheden zodat optreden als onafhankelijk 

moderator in het overleg met de betrokken actoren evident is. Als aanvrager van het project staat 

ENTER in voor de coördinatie van de opdracht en de contacten met de opdrachtgever. 

Toegankelijkheidsbureau vzw (Toegankelijkheidsbureau) is een technisch adviesbureau met ruime 

ervaring in begeleiding van concrete infrastructuurprojecten met betrekking tot de optimalisatie van 

de bruikbaarheid voor een zo breed mogelijk publiek. Naast deze advisering heeft het 

Toegankelijkheidsbureau ruime ervaring opgebouwd op het gebied van inventarisatie van bestaand 

publiek domein met als doel verbeteringen aan te brengen naar toegankelijkheid. Tevens heeft het 

Toegankelijkheidsbureau ervaring met gebruikerseisen en keuring van voertuigen voor 

rolstoelvervoer en De Lijn. Het Toegankelijkheidsbureau werkt in deze studie aan het onderzoek 

naar de mate van toegankelijkheid van de publieke omgeving. 

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. IMOB 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 heeft in deze studie 

de leiding in het bepalen van het aanbod en de mate van toegankelijkheid van het (openbaar) 

vervoer. 

PXL-Healthcare heeft veel ervaring in onderzoek en dienstverlening dat zich focust op autonomie en 

participatie, patiëntveiligheid en zorg en wonen met speciale aandacht voor innovatie en 

technologische toepassingen. PXL-Healthcare bepalen in deze studie de persoonsgebonden 

kenmerken met betrekking tot de mobiliteit van de gebruiker, het profiel van de indicatiesteller en 

het verloop van het indicatieproces. 

Voor de berekening van de financiële impact is er beroep gedaan op de externe deskundige Ernst & 

Young (EY). Zij hebben de nodige ervaring en expertise om tot een onderbouwde financiële analyse 

te kunnen komen. 

 Opdrachthouder: ENTER, Vlaams Expertisecentrum Toegankelijkheid 2.2.1.

 Missie ENTER: Integrale toegankelijkheid 2.2.1.1.

ENTER, 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 bijdragen tot een coherent Vlaams toegankelijkheidsbeleid door te 

inspireren, te ondersteunen, samen te werken, te meten, te onderzoeken, te sensibiliseren en te 

informeren.  

ENTER 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 
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iedereen en in het bijzonder voor personen met een handicap en ouderen. ENTER zal hiertoe 

continu expertise ontwikkelen en desgevallend samenwerken met deskundige partners.’  

Haar statuten worden o.a. verwezenlijkt:  

 door technische ondersteuning te bieden en een coördinerende rol op te nemen ten aanzien 

van het toegankelijkheidsmiddenveld. 

 door zich richten naar een ruim publiek van professionelen en vrijwilligers, beleidswerkers en 

beleidsverantwoordelijken, gebruikers en burgers … om hen gepast te informeren en te 

sensibiliseren. 

 Structurele partner van Gelijke Kansen in Vlaanderen 2.2.1.2.

ENTER 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 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 uitkeert. Hierin staan de verbintenissen uitgeschreven waartoe ENTER zich 

engageert.  

ENTER 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 met Gelijke Kansen in Vlaanderen is, neemt 

ENTER 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. 

 Onderzoek, innovatie en netwerking 2.2.1.3.

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 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. 

 Informatie en sensibilisatie 2.2.1.4.

Informatieverschaffing en sensibilisatie zijn twee belangrijke pijlers van ENTER bij de invulling van 

haar taak. Om aan deze opdracht tegemoet te komen, 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 stellen. 

 Van ENTER naar het Extern Verzelfstandigd Agentschap Toegankelijk Vlaanderen 2.2.1.5.

Een van de kernambities achter het gelijkekansenbeleid is het verbeteren van de toegankelijkheid 

van de publieke leefomgeving zodat mensen met fysieke, sensoriële of mentale beperkingen geen 

‘fysieke’ hindernissen ondervinden in hun streven naar inclusie in de samenleving. De praktische 

realisatie van deze beleidsambitie vraagt begeleiding vanuit gespecialiseerde hoek. Hiertoe wordt 

vandaag structureel samengewerkt met een reeks aan kleine organisaties die op Vlaams dan wel op 

het meer provinciale niveau georiënteerd zijn. Dit zijn: 

 ENTER; 

 Intro vzw, een organisatie die zich expliciet richt op het toegankelijk maken van tijdelijke 

evenementen; 
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 4 provinciale adviesbureaus: Adviesbureau Toegankelijke Omgeving vzw, Centrum voor 

Toegankelijkheid Provincie Antwerpen, Westkans vzw en het Toegankelijkheidsbureau. 

Voor hun basiswerking worden deze organisaties structureel gefinancierd vanuit het Vlaamse 

gelijkekansenbeleid. Daarnaast vergaren ze inkomsten uit opdrachten voor andere Vlaamse 

beleidsdomeinen, de provinciale en lokale besturen en de private sector (eigenaars publiek 

patrimonium, bouwheren, etc.). Gezamenlijk werken er in de organisaties ongeveer 50 

personeelsleden. Om tot een meer performant aanbod te komen en aldus een antwoord te kunnen 

bieden op de toenemende vraag naar gespecialiseerde begeleiding en advisering inzake 

toegankelijkheid, heeft de Vlaamse regering beslist om de beleidsuitvoering inzake toegankelijkheid 

in één organisatie te verenigen. Hiertoe werd, op 8 mei 2014, het extern verzelfstandigd agentschap 

Toegankelijk Vlaanderen (hierna afgekort tot “het EVA”) opgericht onder de vorm van een private 

stichting. Rechtsgrondslag hiervoor vindt u in het Decreet van 28 maart 2014 4.  

  Onderaannemers 2.2.2.

 IMOB 2.2.2.1.

IMOB is een onafhankelijk, wetenschappelijk onderzoeksinstituut, verbonden aan de Universiteit 

Hasselt. 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. 

Binnen de afdeling mobiliteit wordt er onderzoek gevoerd naar de analyse en predictie van 

verplaatsingsgedrag. Hiervoor wordt gebruik gemaakt van activiteiten-gebaseerde 

transportmodellen. Geautomatiseerde systemen worden ontwikkeld voor de verzameling van 

activiteitengegevens ter ondersteuning van dynamische modellering van verplaatsingsgedrag. Het 

belangrijkste kenmerk van activiteiten-gebaseerde 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. Activiteiten-gebaseerde 

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 (ziektegerelateerde) factoren 

                                                           
4 Decreet houdende machtiging tot oprichting van het privaatrechtelijk vormgegeven extern verzelfstandigd agentschap Toegankelijk 

Vlaanderen in de vorm van een private stichting van 28 maart 2014, Belgisch Staatsblad, 1 april 2014 
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(fysiek, cognitief en/of psychosociaal), socio-demografische factoren en omgevingsfactoren is op het 

verplaatsingsgedrag van personen met Multiple Sclerose met verschillende ernst van beperking. 

IMOB werkt in het project “Meer mobiel met het openbaar vervoer dankzij BlueAssist samen met De 

Lijn en BlueAssist, een icoon 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.). Hierbij wordt het draagvlak 

onderzocht van ondersteuning door medereizigers op de bus. Verder werkt IMOB aan de uitwerking 

van een label voor vervoerbare verplaatsingshulpmiddelen. 

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 – met de GPS-tracker ‘Viamigo’ in 

ontwikkeling - 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 en informatie te 

verzamelen over het type en de locatie van assistentievragen, waardoor dit kan geoptimaliseerd 

worden.  

 PXL-Healthcare 2.2.2.2.

De Hogeschool PXL zet door zijn multidisciplinaire samenwerking in op de ondersteuning van 

bedrijven, overheid en zorginstellingen bij het correct detecteren van maatschappelijke behoeften, 

het ontwikkelen en testen van effectieve nieuwe oplossingen en het uitzetten van deze oplossingen 

in de markt of in de samenleving.  

Deze multidisciplinaire samenwerking tussen de verschillende onderzoeksentiteiten van de 

Hogeschool PXL zorgt ervoor dat men innovatief onderzoek kan uitvoeren met betrekking tot 

concepten, producten en applicaties die de zorg ondersteunen, stimuleren en de resultaten ervan 

mee valoriseren.   

PXL-Healthcare staat voor praktijkgericht interdisciplinair onderzoek en dienstverlening op vlak van 

gezondheid en welzijn vanuit de opleidingen ergotherapie, verpleegkunde en vroedkunde. PXL-

Healthcare richt zich op onderzoek en dienstverlening dat zich focust op Woon-zorg & techniek en 

Arbeid & Participatie. Met aandacht voor verschillende doelgroepen zoals moeder en kind, personen 

met psychiatrische problemen en personen met niet-aangeboren hersenaandoeningen via het 

ERNAH project. Een bijzondere expertise is ontwikkeld binnen het domein van ouderenzorg 

(Expertisecel Ouderenzorg, ECOZ). 

De deskundigheid vanuit de Expertisecel Ouderenzorg (ECOZ) is gericht op “Vernieuwende 

zorgmodellen en zorgtechnologieën”. De hieraan gekoppelde onderzoekslijnen zijn:  

 Het uitvoeren van evidence based praktijkonderzoek inzake (assistieve) technologie in de zorg.  

 Het uitwerken van evidence based praktijkrichtlijnen en tools ter ondersteuning van het 

zorgproces met aandacht voor de autonomie en participatie van de cliënt.  

 Het ontwikkelen van vormings-, educatie- en interventieprogramma’s voor mantelzorgers en 

(toekomstige) zorgprofessionals in de thuisgezondheidszorg.  

Cruciaal binnen deze integrale onderzoekswerking is de samenwerking met complementaire 

kennispartners (PXL-IT, PXL-Tech, Arck (UHasselt), …), de bedrijven als innovatoren en de mensen 

met zorgbehoeften (ervaringsdeskundigen). PXL-Healthcare vormt hierin de schakel tussen de 

verschillende actoren in dit participatief onderzoek.  

PXL-Healthcare heeft reeds verscheidene projecten uitgevoerd voor verschillende opdrachtgevers en 

verschillende nationale en internationale fondsen. In samenwerking met vzw Stijn, Lifetech Limburg 



 

 

  Mobilteitsindicatiestelling   Eindrapport 2014-2015            

         22 

en UHasselt voert PXL-Healthcare nu opdracht uit in kader van leeftijdsafhankelijk hulpmiddelen 

gebruik. 

Bijzondere expertise is opgebouwd binnen het domein van klinisch redeneren en het evalueren van 

de persoon. De internationale classificatie van Disability, Functioning and Health vormt het kader 

waaraan het onderzoek en onderwijs wordt opgehangen.  

 Toegankelijkheidsbureau 2.2.2.3.

Het Toegankelijkheidsbureau heeft als doel de bereikbaarheid, toegankelijkheid en bruikbaarheid 

van wonen, verkeer, (openbaar) vervoer, straatinrichting, publieke gebouwen, toerisme en vrije tijd, 

tewerkstelling en dienstverlening te vergroten voor iedereen maar in het bijzonder voor personen 

met een handicap en ouderen.  

Naast het wegwerken van de ontoegankelijkheid is het de missie van het Toegankelijkheidsbureau 

om ontwerpen voor iedereen te promoten. Het Toegankelijkheidsbureau wil hierbij deskundige 

ondersteuning bieden aan zowel professionelen, gebruikers als beleidsmakers.  

Het Toegankelijkheidsbureau richt zich naar overheden, beleidsverantwoordelijken, professionelen, 

bedrijven, projectontwikkelaars van zowel publieke gebouwen als private en sociale woningbouw, 

woon-zorg-zones, woonzorgcentra, assistentiewoningen en woonvoorzieningen voor personen met 

een handicap of ouderen, de bouwsector, socio- culturele organisaties, welzijns- en 

gezondheidsorganisaties, -diensten en instellingen, onderwijs, en individuele personen in het 

bijzonder personen met een handicap en ouderen. 

De activiteiten van het Toegankelijkheidsbureau zijn:  

 Advies en begeleiding: Een multidisciplinair team staat in voor de advisering en begeleiding 

op maat voor een integraal toegankelijke leefomgeving.  

o Publieke gebouwen en openbare ruimten:  

 Om openbare ruimten en gebouwen effectief voor iedereen toegankelijk te 

maken, kan men advies inwinnen van onze gespecialiseerde architecten/ 

ingenieur. Het toegankelijkheidsadvies sluit aan bij het bouwproces om een 

optimale integratie van de toegankelijkheid te realiseren. 

o Mobiliteit:  

 De mobiliteitsadviseur staat in voor de advisering bij (her-)aanleg van straten en 

pleinen, stadskernvernieuwing, verkavelingen, infrastructuur voor het openbaar 

vervoer, speel- en ontmoetingszones. Daarnaast heeft het 

Toegankelijkheidsbureau ruime ervaring bij het opzetten, in de praktijk 

omzetten en begeleiden van verbeteringsscenario’s voor de toegankelijkheid 

van publiek domein van dorpskernen, wijken en woon-zorg-zones. (o.a. woon-

zorg-zones Genk en Molenbeek, stadskern Vilvoorde, Overpelt, 

blindegeleidingsplan Hasselt …).  

 De mobiliteitsmedewerker adviseert ook bij het toegankelijk maken van bussen 

en taxi’s, meestal in het kader van subsidieprojecten. 

 Verder heeft het Toegankelijkheidsbureau ruime ervaring in de ontwikkeling 

van didactisch materiaal en het geven van vormingen voor zeer diverse 

doelgroepen (ontwerpers, architecten, uitvoerende diensten, personen met een 

beperking).  

o Wonen: 

 Individueel advies woningaanpassing bij het (ver)bouwen  op maat van een 

gezinslid met een handicap of een hulpbehoevende oudere een  woning. 

 Financieel advies betreffende tussenkomsten waar men gebruik van kan maken.  
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 Advisering en begeleiding van projecten van private en sociale woningbouw, 

woonzorgzones en woonvoorzieningen voor personen met een handicap of 

ouderen. 

o Toerisme en vrije tijd:  

 Advies omtrent de toegankelijkheid van toeristische infrastructuren, 

groenvoorzieningen en speeltuinen. 

 Het Toegankelijkheidsbureau is bovendien erkend door Toerisme Vlaanderen. 

 

 Meten van toegankelijkheid 

o Voor bestaande infrastructuur komen gespecialiseerde adviseurs ter plaatse om de 

mate van toegankelijkheid en bruikbaarheid voor iedereen na te gaan. Hieruit volgt 

een actieplan in fases voor de eigenaar met praktische tips en voorstellen ter 

verbetering op korte, middellange en lange termijn. In een persoonlijk gesprek geeft 

onze architect/ingenieur tekst en uitleg. Deze informatie wordt opgenomen in de 

databank www.toegankelijkvlaanderen.be. Zo kan de gebruiker die op zoek is naar 

een toegankelijke locatie beschikken over gedetailleerde en objectieve 

toegankelijkheidsinformatie. 

o Vorming 

 Op maat voor organisaties, bedrijven, overheden en verenigingen. Deze 

vorming kan zowel gericht zijn op technische aspecten als op het integreren van 

toegankelijkheidseisen in de dienstverlening of beleidsontwikkeling. 

o Projecten 

 Projecten worden uitgevoerd in opdracht van verschillende opdrachtgevers in 

de publieke en privésector. Samenwerking met projectontwikkelaars om 

Universal Design maximaal te vertalen in hun projecten. De unieke expertise in 

de verschillende domeinen wonen, mobiliteit, publieke ruimten, 

dienstverlening, vrije tijd en winkelen is hierbij een uitstekende troef. 

 Ook lokale besturen kunnen bij het Toegankelijkheidsbureau terecht voor de 

begeleiding van op maat gesneden actie/beleidsplannen.  

 Het Toegankelijkheidsbureau beschikt over een breed internationaal netwerk 

en is sterk actief in verschillende Europese projecten.  

 Het Toegankelijkheidsbureau is de structurele partner van de provincies 

Limburg en Vlaams- Brabant. Bovendien werd met meer dan 36 lokale besturen 

een samenwerkingsovereenkomst aangegaan.  

 Ook met zorgpartners zoals Ado-Icarus, Kenniscentrum Woonzorg Brussel en 

sociale huisvestingsmaatschappijen is een convenant afgesloten. 

 Projectmethodiek 2.3.

De mobiliteitsindicatiestelling voor het vervoer van personen met een mobiliteitsbeperking is 

gebaseerd op 3 elementen: 

 de persoonsgebonden kenmerken 

 het aanbod aan en de mate van toegankelijkheid van het (openbaar)vervoer 

 de mate van toegankelijkheid van de publieke omgeving.  

Bij het onderzoek naar deze elementen van het instrument worden vier fasen gehanteerd.  

 Identificatie: nadere en meer gedetailleerde omschrijving van de opdracht en de context 

waarbinnen de opdracht uitgevoerd wordt. Identificatie van de belanghebbenden en de 

identificatie van regelgeving, richtlijnen, werking van de betrokken organisaties, vergelijkbare 

studies en praktijkvoorbeelden buiten het studiegebied … 

 Analyse: het onderzoeken van de huidige situatie en het identificeren van de verschillende 

elementen die een rol dienen te spelen. Hierbij wordt er overleg gepleegd met de 

http://www.toegankelijkvlaanderen.be/
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belanghebbenden. Het framework voor het instrument voor de mobiliteitsindicatiestelling 

wordt bepaald in deze fase. 

 Ontwerp: het instrument voor de mobiliteitsindicatiestelling wordt uitgetekend en 

beschreven op basis van het framework. 

 Financiële analyse: Het berekenen van de financiële impact. 

Gedurende alle fasen wordt de implementatie van de mobiliteitsindicatiestelling in de praktijk in 

het achterhoofd gehouden. Tijdens het volledige project is er gewerkt aan het bepalen van: 

 de kwalificaties en vaardigheden van de mobiliteitsindicatiesteller 

 de randvoorwaarden voor de toepassing van het instrument in de praktijk 

 de noodzakelijke hulpbronnen 

De vier fasen werden lineair uitgevoerd. In elke fase hebben de partners gedeeltelijk parallel aan hun 

aspect van de mobiliteitsindicatiestelling gewerkt. Een dergelijke benadering stond toe om aan de 

ene kant vrij snel concrete zaken uit te werken, maar was toch flexibel genoeg om via verschillende 

overlegmomenten, tussen de fases in, alle informatie van de verschillende partners samen te 

brengen en verdere verfijningen aan te brengen via het consortiumoverleg. Hierdoor werd er 

maximaal rekening gehouden met de input van de verschillende belanghebbenden enerzijds, en met 

de expertise van de verschillende partners in het consortium anderzijds.  

Samenwerking stond centraal waarbij iedere partner zich heeft kunnen toespitsen op zijn eigen core 

business. Het is bijgevolg van belang dat ze eerst een duidelijk zicht kregen op hun eigen rol. Doch bij 

iedere fase hebben de partners hun kennis en ervaringen samengebracht in het consortiumoverleg. 

De werkwijze mondde uit in een maximaal gedragen eindresultaat. 

Ook het overleg met en de communicatie aan de verschillende belanghebbenden is, gezien het 

belang van het creëren van een draagvlak, is verzekerd. De mobiliteitsindicatiestelling heeft op 

verschillende groepen van belanghebbenden een directe of indirecte impact. Daarom was het 

belangrijk om beroep te doen op de medewerking van andere betrokken actoren (de vervoerders, 

de gebruikers, het beleid, de administratie …). Tijdens de 4 fasen zijn er verschillende 

overlegmomenten met de projectstuurgroep, focusgroepen en met de klankbordgroepen. De 

concrete organisatie van de belanghebbenden – participatie was als volgt: 

 De projectstuurgroep vergaderde een drietal keer waarbij het consortium een overzicht gaf 

van de stand van zaken en zo een draagvlak verzekerde. 

 Daarnaast werden ook een aantal focusgroepen en stakeholder gesprekken georganiseerd 

om te brainstormen met de vervoerders, de MAV’s, VAPH, Agentschap Zorg en Gezondheid 

en de Christelijke Mutualiteit om het onderzoek te toetsen aan de realiteit. 

 Tenslotte werden ook twee klankbordgroepen gehouden om de bevindingen terug te 

koppelen met de personen uit de projectstuurgroep evenals de experten uit de 

focusgroepen/gesprekken. 

Deze gefaseerde aanpak heeft het mogelijk gemaakt om de drie elementen van het instrument 

gezamenlijk en geïntegreerd aan te pakken, zodat de resultaten van het project maximaal hebben 

kunnen genieten van het synergiepotentieel van het consortium.  
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Figuur 1: Schema projectmethodiek 
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 Identificatie 2.3.1.

De eerste fase in de uitwerking van de mobiliteitsindicatiestelling bestond uit de kennismaking van 

de opdrachtgever en de opdrachtnemers. Het voorstel tot projectaanpak is in deze fase in detail 

besproken waarbij volgende elementen aan bod kwamen: 

 Kennismaking tussen betrokken ambtenaren van Dep. MOW-BMV en het projectteam van het 

consortium ENTER, IMOB, het Toegankelijkheidsbureau, PXL-Healthcare en EY. 

 Bepalen van de samenstelling van de projectstuurgroep. 

 Afbakenen van de taken en verantwoordelijkheden tussen opdrachtgever en de 

consortiumleden. 

 Valideren en waar nodig bijsturen van de voorgestelde projectplanning met bepalen concrete 

data voor afspraken. 

 Het verder definiëren van de doelstelling en visiebepaling van de mobiliteitsindicatiestelling. 

 Bepalen randcriteria voor de 3 aspecten van het instrument. 

In deze fase vonden het eerste consortiumoverleg en de eerste stuurgroep plaats. 

 Analyse 2.3.2.

In deze fase werd gezamenlijk door de consortiumpartners het framework bepaald voor het 

ontwerpen van het instrument voor de mobiliteitsindicatiestelling. 

Elke projectpartner deed een eigen vooronderzoek en onderzocht de elementen die van belang 

waren voor de 3 aspecten van het instrument 

 Persoonsgebonden kenmerken: PXL-Healthcare analyseerde de inschaling van de 

mobiliteitsmogelijkheden of -beperkingen van een persoon, het profiel van de 

mobiliteitsindicatiesteller en het verloop van de indicatiestelling. 

 Aanbod aan en de mate van toegankelijkheid van het (openbaar) vervoer: IMOB analyseerde 

de niet-persoonsgebonden mobiliteitsgerelateerde vaardigheden en de omgevingsfactoren. 

 Mate van toegankelijkheid van de publieke omgeving: Het Toegankelijkheidsbureau 

analyseerde alle relevante elementen van het publiek domein. 

De noodzakelijke bijkomende voorwaarden om het instrument te kunnen implementeren werden 

ook onderzocht.  

Op regelmatige tijdstippen werd er overleg gepleegd tussen de projectpartners om alle informatie 

samen te brengen en af te stemmen op elkaar. Dit gebeurde tijdens het tweede, het derde en het 

vierde consortiumoverleg. 

In deze fase was het eveneens zeer belangrijk om belanghebbenden te betrekken. Er werden 3 

focusgroepen en verschillende gesprekken met belanghebbenden georganiseerd: 

 Focusgesprek met de MAV’s  

 Focusgesprek met De Lijn 

 Focusgesprek met de NMBS 

 Gesprekken rond inschaling van mobiliteitsmogelijkheden of –beperkingen van een persoon 

met paramedici, personen die nu de inschaling doen op basis van KATZ-evaluatieschaal, BEL-

profielschaal – PXL-Healthcare. 

In deze fase vond ook de eerste klankbordgroep plaats die werd georganiseerd om een draagvlak te 

creëren en de bevindingen van de analysefase af te toetsen. Bijkomend werden er ook twee 

projectstuurgroepen georganiseerd. 

Het resultaat van deze fase werd een gezamenlijk gedragen framework voor het instrument. 



 

 

  Mobilteitsindicatiestelling   Eindrapport 2014-2015            

         27 

 Ontwerp  2.3.3.

In deze fase ontwierpen de consortiumpartners gezamenlijk het instrument voor de 

mobiliteitsindicatiestelling op basis van het framework uitgewerkt in de analysefase. Elke 

projectpartner ontwierp de elementen die van belang zijn voor de 3 aspecten van het instrument 

waarbij er rekening gehouden werd met: 

 Het dynamische karakter in functie van de 3 aspecten 

 De bruikbaarheid van het instrument door de indicatiesteller: 

- Voorwaarden voor gebruiksvriendelijkheid en transparantie 

- Voorwaarden voor flexibiliteit 

- Voorwaarden voor een dynamisch instrument 

In de vijfde en zesde consortiumoverlegmomenten werd er overleg gepleegd over het ontwerp. Een 

gezamenlijk gedragen ontwerp van de mobiliteitsindicatiestelling was het resultaat van deze fase. 

 Financieel 2.3.4.

In het bestek was opgenomen om de financiële haalbaarheid te berekenen op basis van 3 drempels, 

die het recht om vervoerd te worden aangeven. Afhankelijk van hoe ‘streng’ het instrument zou zijn, 

zou er een lage drempel (veel personen hebben recht om vervoerd te worden), een middelmatige 

drempel en een hoge drempel (de voorwaarden om recht te hebben op vervoer zijn heel strikt) 

uitgewerkt worden. Hierbij zouden het aantal gebruikers en het aantal verplaatsingen voor elk van 

deze 3 drempels berekend worden door IMOB, waarna de financiële impact hiervan door EY zou 

berekend worden. Uit de analyse- en ontwerpfase van deze opdracht bleek echter dat de beslissing 

of iemand een recht heeft om vervoerd te worden, bepaald moet worden door te onderzoeken of 

deze persoon in staat is om de relevante vaardigheden uit te voeren, die horen bij het gebruik van 

een bepaalde vervoerswijze. Op basis hiervan werd een alternatieve kostenberekening besproken 

binnen het consortium. Hierbij leek het interessant om niet enkel de kost van de indicatiestelling te 

berekenen (financiële impact), maar ook om de verschillen in grootte orde te kennen tussen de 

kosten van de verschillende soorten verplaatsingsmotieven. Het resultaat is een financiële analyse 

van het ontwerp van de mobiliteitsindicatiestelling.  

 Implementatie 2.3.5.

Doorheen het onderzoek werden steeds de voorwaarden voor de implementatie mee opgenomen. 

De implementatie werd ook steeds besproken met alle belanghebbenden. Een finale bespreking van 

het volledig onderzoek kwam aan bod tijdens de laatste klankbordgroep, de laatste stuurgroep, de 

twee laatste consortiumoverlegmomenten. 

 Aansturing: projectgroepen 2.4.

Voor de begeleiding van het project werden naast de administratieve consortiumgroep ook een 
inhoudelijk projectstuurgroep, een aantal focusgroepen en klankbordgroepen samengesteld. Naast 
een reeks interne gesprekken met deskundigen rond toegankelijkheid en mobiliteit vonden er met 
bepaalde sleutelfiguren individuele gesprekken plaats ter voorbereiding van de klankbordgroepen 
en als achtergrond voor het onderzoek. 

De consultatie van de betrokken actoren in de sector speelde een belangrijke rol in het hele 

onderzoek. De betrokkenheid van iedere actor is een belangrijke sleutel tot succes geweest om tot 

een efficiënt en financieel haalbaar instrument te kunnen komen. 

 Stuurgroepen 2.4.1.

Naast de consortiumleden bestonden de 3 stuurgroepen uit de volgende deskundigen:  

 Kabinet Vlaams minister van Mobiliteit en Openbare Werken (Kab. MOW) (Tevens 

opdrachtgever) 
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 Kabinet Vlaams minister Welzijn, Volksgezondheid en Gezin  

 Vlaamse overheid, Departement Welzijn, Volksgezondheid en Gezin, Kenniscentrum  

 Vlaamse overheid, Departement Mobiliteit en Openbare Werken, Afdeling Beleid Mobiliteit 

en Verkeersveiligheid 

 Vereniging van Vlaamse Steden en Gemeenten vzw  

 Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap 

 Gelijke Kansen Vlaanderen 

 Agentschap Wegen en Verkeer 

 De Lijn 

 NMBS 

 Focusgroepen  2.4.2.

Met de organisatie van 4 focusgroepen werd het samenbrengen van knelpunten en 
oplossingsrichtingen beoogd. De focusgesprekken werden, afhankelijk van de invalshoek, 
georganiseerd door een of meerdere consortiumleden: 

 Focusgesprek met de MAV’s – ENTER, IMOB, Toegankelijkheidsbureau, PXL-Healthcare 

 Focusgesprek met De Lijn – IMOB, Toegankelijkheidsbureau 

 Focusgesprek met de NMBS – IMOB, Toegankelijkheidsbureau 

 Gesprekken rond inschaling van mobiliteitsmogelijkheden van een PMB met VAPH, 

Agentschap Zorg en Gezondheid, Christelijke Mutualiteit Limburg – PXL-Healthcare. 

 Klankbordgroepen 2.4.3.

Met de organisatie van twee klankborgroepen werd het draagvlak nagegaan voor dit onderzoek. De 
klankbordgroepen waren telkens samengesteld uit een brede variatie aan deelnemers: 

Tabel 1: Klankbordgroep 1 – 16.06.14 

Organisatie 

Blue Assist vzw 

Christelijke Mutualiteit 

De Lijn 

Departement MOW 

Gelijke Kansen in Vlaanderen 

KVG 

MAV Oost-Vlaanderen 

MAV Vlaams-Brabant 

MAV West-Vlaanderen – Mobi West 

MUTAS 

NMBS 

Provinciebestuur Antwerpen 

Provinciebestuur Limburg - MAV Limburg 

Provinciebestuur Oost-Vlaanderen 

Provinciebestuur Vlaams-Brabant 

Provinciebestuur West-Vlaanderen 

RDC Liberale Mutualiteit Limburg 

SOM 

Taxi Hendriks 

VFG 

Vlaamse Ouderenraad 

Vzw IKOO – CM Waas&Dender 

Welzijnszorg Kempen – MAV Antwerpen 
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Tabel 2: Klankbordgroep 2 – 29.09.14 

Organisatie 

Blue Assist 

CM 

De Lijn 

Dep. MOW 

KVG + PAB-assistent 

Liberale Mutualiteit Limburg 

MAV Oost-Vlaanderen 

MAV Provincie Antwerpen 

MAV Vlaams-Brabant 

MAV West-Vlaanderen 

MAV-Limburg 

NMBS 

Provincie Oost-Vlaanderen 

Provincie Vlaams-Brabant 

SOM 

VAPH 
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DEEL II/ IDENTIFICATIEFASE 

De eerste fase houdt een nadere en meer gedetailleerde omschrijving van de opdracht en de 

context van de mobiliteitsindicatiestelling in. Het voorstel tot projectaanpak wordt op punt gesteld 

waarbij de taken en de verantwoordelijkheden tussen opdrachtgever en de consortiumleden 

worden afgebakend. 

Er wordt gekeken naar de huidige regelgeving, richtlijnen, werking van de betrokken organisaties, 

vergelijkbare studies en praktijkvoorbeelden buiten het studiegebied om zo het denkkader voor de 

analysefase te scheppen. Hierbij worden belanghebbende actoren geïdentificeerd. 

Het verder definiëren van de doelstelling en visiebepaling van de mobiliteitsindicatiestelling is het 

belangrijkste resultaat van deze fase. In deze fase vindt de startvergadering, het eerste 

consortiumoverleg en de eerste stuurgroep plaats. 

3. De classificatie van het menselijk functioneren: de International Classification of 

Functioning, Disability and Health 5 

De International Classification of Functioning, Disability and Health6 (hierna de ICF) biedt een 

wetenschappelijk denkkader aan voor de uitwerking van de mobiliteitsindicatiestelling. De 

zorgverlening hanteert dit denkkader om een gemeenschappelijke taal te spreken tussen de 

verschillende disciplines.  

De Wereldgezondheidsorganisatie (Engels: World Health Organization; hierna WHO) stelt dat de ICF 

een bio-psycho-sociaal model en begrippenkader is, waardoor zorgverleners het dagelijks 

functioneren van mensen en eventuele problemen die zij daarbij kunnen ondervinden, kunnen 

beschrijven.  

Dit gebeurt op 3 domeinen: lichaamsfuncties en anatomische eigenschappen, activiteiten, en 

participatie. Bovendien wordt er niet enkel gekeken naar de mens en zijn eigenschappen, maar ook 

naar persoonlijke factoren en omgevingsfactoren die een invloed kunnen uitoefenen op het 

handelen. Het ICF-kader omschrijft aldus het functioneren en de gezondheid van mensen en de wijze 

waarop hiermee wordt omgegaan.  

Volgens de WHO kan de ICF toegepast worden in verschillende vakgebieden voor uiteenlopende 

doelstellingen. De WHO wilt met de ICF volgende doelstellingen bereiken:  

 “de ICF voorziet in een wetenschappelijke grondslag voor het begrijpen en bestuderen van het 

menselijk functioneren, uitkomsten en determinanten.  

 de ICF schept een gemeenschappelijke taal voor het beschrijven van iemands functioneren met 

als doel de communicatie tussen beroepsbeoefenaren in de gezondheidszorg en in andere 

sectoren, als ook met de mensen met functioneringsproblemen te verbeteren.  

 de ICF maakt gegevens in de tijd en uit verschillende landen, vakgebieden en sectoren met 

elkaar vergelijkbaar.  

 de ICF voorziet in een systematisch codestelsel voor informatiesystemen in de 

gezondheidszorg.” 7 

                                                           
5 World Health Organization. How to use the ICF: A practical manual for using the International Classification of Functioning, Disability and 
Health (ICF). Exposure draft for comment. October 2013. Geneva: WHO, 127 p., 
http://www.who.int/classifications/drafticfpracticalmanual2.pdf?ua=1, geconsulteerd op 20.11.14;  
World Health Organization, ICF. International Classification of Functioning, Disability and Health., Geneva: WHO, 
http://www.who.int/classifications/icf/en/, geconsulteerd op 20.11.2014;  
Nederlandse vertaling van de WHO-publicatie: International Classification of Functioning, Disability and Health: ICF, Geneva 2001, 51 p., 
http://www.rivm.nl/who-fic/in/ICFwebuitgave.pdf, geconsulteerd op 20.11.14. 
6 In het Nederlands: Classificatie van het Menselijk Functioneren 
7 Nederlandse vertaling van de WHO-publicatie: International Classification of Functioning, Disability and Health: ICF, Geneva 2001, p. 6, 
http://www.rivm.nl/who-fic/in/ICFwebuitgave.pdf, geconsulteerd op 19.11.14. 

http://www.who.int/classifications/drafticfpracticalmanual2.pdf?ua=1
http://www.who.int/classifications/icf/en/
http://www.rivm.nl/who-fic/in/ICFwebuitgave.pdf
http://www.rivm.nl/who-fic/in/ICFwebuitgave.pdf
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Figuur 2 is een schema van dit denkkader.  

Figuur 2: Schema ICF model 
8 

 

Dit schema verduidelijkt dat het menselijk functioneren een wisselwerking is tussen een aandoening 

of ziekte enerzijds en de omgevings- en persoonlijke factoren anderzijds. De wisselwerking tussen al 

deze aspecten heeft een dynamisch karakter: als er binnen 1 van de deelaspecten een factor 

verandert, dan zal dit alle gerelateerde aspecten en factoren die daaraan gekoppeld zijn 

beïnvloeden. Deze interacties zijn in elke richting. Een stoornis op het niveau van functies en 

anatomische eigenschappen, heeft consequenties voor de activiteiten en de participatie en kan daar 

dan ook de nodige beperkingen en participatieproblemen met zich meebrengen. Het kan ook een 

invloed hebben op een ziekte/aandoening of op de verschillende factoren.  

Een voorbeeld: als iemand een stoornis ervaart door een hemiplegie9, is deze persoon beperkt in zijn 

handelen. Hij kan zich enkel maar verplaatsen door het gebruik van een rolstoel. Dit kan ook voor 

zijn participatie een probleem vormen.  

Binnen de ICF is het dan ook zeer belangrijk dat bij het verzamelen van de gegevens deze invloeden, 

in de mate van het mogelijke, onafhankelijk worden verzameld en pas nadien de relaties en 

verbanden vast te stellen.  

Om een overzicht te hebben van de problemen die men kan tegen komen, geeft onderstaande 

figuur 3 een duidelijk beeld over hoe de relaties in elkaar zitten.  

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
8 Nederlandse vertaling van de WHO-publicatie: International Classification of Functioning, Disability and Health: ICF, Geneva 2001, p. 19, 
http://www.rivm.nl/who-fic/in/ICFwebuitgave.pdf, geconsulteerd op 19.11.14. 
9 Halfzijdige verlamming door hersenschade. 

http://www.rivm.nl/who-fic/in/ICFwebuitgave.pdf
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Figuur 3: Overzicht van aspecten van functioneren volgens het ICF 
10

 

 

De ICF verzamelt alle gegevens van een cliënt en brengt deze in kaart. In de ICF zijn alle 

componenten van belang. Zo kan iemand: 

 “stoornissen hebben zonder dat hij beperkingen heeft (bijvoorbeeld een misvorming door lepra 

brengt niet altijd concrete beperkingen met zich mee);  

 beperkingen en participatieproblemen hebben zonder dat er sprake is van stoornissen 

(bijvoorbeeld de verminderde uitvoering van dagelijkse activiteiten zoals dat bij een groot 

aantal ziekten voorkomt);  

 problemen hebben in de participatie zonder stoornissen of beperkingen (bijvoorbeeld een HIV-

positief individu, of een herstelde ex-psychiatrische patiënt die gediscrimineerd wordt);  

 beperkingen hebben zonder problemen in de participatie (bijvoorbeeld iemand met 

beperkingen in de mobiliteit kan door de samenleving voorzien zijn van een ander wijze om 

zich te verplaatsten en dus te participeren in de samenleving);  

                                                           
10 Nederlandse vertaling van de WHO-publicatie: International Classification of Functioning, Disability and Health: ICF, Geneva 2001, p. 12, 
http://www.rivm.nl/who-fic/in/ICFwebuitgave.pdf, geconsulteerd op 19.11.14. 
Opmerking bij de tabel uit vermelde bron: De ICF bevat geen classificatie of lijst van persoonlijke factoren. In de figuur uit de Nederlandse 
vertaling van de WHO-publicatie worden de persoonlijke factoren weliswaar weergegeven maar deze zijn niet uitgewerkt in de ICF. De 
persoonlijke factoren worden in de figuur louter ter informatie vermeld om aan te tonen dat zij het resultaat van bepaalde interventies 
kunnen beïnvloeden. 
 

http://www.rivm.nl/who-fic/in/ICFwebuitgave.pdf
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 een zekere mate van achteruitgang in functioneren ervaren (bijvoorbeeld door het niet 

gebruiken van ledematen kan spieratrofie ontstaan; hospitalisering kan resultaten in verlies 

van sociale vaardigheden).” 11 

Het leggen van causale verbanden en relaties na het bevragen van alle informatie, is dus een 

noodzakelijkheid om een totaalbeeld van de cliënt te krijgen. Het functioneren wordt daarom ook 

beschreven op verschillende niveaus nl. op niveau van functies, activiteiten en participatie, maar dus 

ook op niveau van persoonlijke en omgevingsfactoren.  

Om meer duidelijkheid te scheppen over de verschillende niveaus en componenten, worden deze 

hieronder beschreven. De WHO 12 definieert de niveaus en factoren als volgt: 

 Functies en anatomische eigenschappen: Deze hebben betrekking op het menselijk 

organisme als geheel, dus ook op de hersenen en diens functies. Functies zijn fysiologische en 

mentale functies terwijl anatomische eigenschappen de positie, aanwezigheid, vorm en 

continuïteit van anatomische delen van het menselijk lichaam betreffen.  

- Vb.: Mentale functies, sensorische functies en functies van hart- en 

bloedvatenstelsel. 

- Vb.: Oriënteren in tijd en ruimte, kracht, uithouding, evenwicht, grove motoriek, 

fijne motoriek en geheugen. 

 Activiteiten: Dit zijn de verschillende onderdelen van het handelen van de persoon. Het 

verwijst naar het functioneren van het individu. 

- Vb.: Doelbewust gebruik van zintuigen, aankleden, uitkleden, groenten snijden; 

dagelijkse handelingen in functie van zelfzorg, productiviteit en vrije tijd. 

- Vb.: Mobiliteit, veranderen en handhaven van lichaamshouding, dragen, verplaatsen 

en manipuleren van iets of iemand, lopen en zich verplaatsen. 

 Participatie: De deelname van een persoon aan of de betrokkenheid bij een situatie. Het gaat 

hier over het sociale perspectief van het functioneren 

- Vb.: Gaan werken of naar de film gaan. 

 Externe factoren: Iemands fysieke en sociale omgeving. Deze beide factoren samen vormen 

de achtergrond van het individu, de context waarrond het functioneren van de mens is 

opgebouwd. Extern zijn de relaties, de rollen, de waarden, de normen en sociale systemen 

waarin het individu vertoeft.  

- Vb.: Producten en technologie voor verplaatsing van personen binnenshuis en 

buitenshuis voor vervoer, natuurlijke omgeving, ondersteuning en relaties. 

 Persoonlijke factoren: Iemands individuele achtergrond en heeft o.a. betrekking op geslacht, 

leeftijd, sociale status en woonplaats. 

Activiteiten- en participatie-niveau worden binnen de ICF steeds met elkaar worden verbonden, 

omdat dit vooral een inclusie-verhaal is.  

In volgende hoofdstukken zal duidelijk worden waarom de keuze voor de ICF als denkkader binnen 

de uitwerking van het instrument past.   

                                                           
11

 Nederlandse vertaling van de WHO-publicatie: International Classification of Functioning, Disability and Health: ICF, Geneva 2001, p. 20 , 

http://www.rivm.nl/who-fic/in/ICFwebuitgave.pdf, geconsulteerd op 19.11.14. 
12 World Health Organization, ICF. International Classification of Functioning, Disability and Health., Geneva: WHO, 
http://www.who.int/classifications/icf/en/, geconsulteerd op 20.11.2014. 

http://www.rivm.nl/who-fic/in/ICFwebuitgave.pdf
http://www.who.int/classifications/icf/en/
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4. Publiek domein en het openbaar vervoer 

 Inventarisatie wetgeving en richtlijnen met betrekking tot het publiek domein 4.1.

Om van het OV gebruik te kunnen maken, moet men van zijn deur tot aan de opstapplaats kunnen 

gaan en na de rit van de halte naar de bestemming, eventueel met een overstap tussendoor. De 

mate waarin dit mogelijk is voor een bepaalde persoon met zijn gekende mobiliteitsbeperkingen 

hangt af van de inrichting en het gebruik van het publiek domein.  

 Wettelijk kader 4.1.1.

 De wegcode biedt het wettelijk kader op federaal niveau voor het gebruik van het publiek 

domein. In deze wet is voor elke weggebruiker bepaald hoe hij zich dient te gedragen en wat 

de karakteristieken en mogelijkheden zijn van de verschillende delen van de openbare weg. 

 Op gemeentelijk niveau zijn er aanvullingen in de vorm van gemeentelijk politiereglementen, 

zoals een terrassenreglement, reglement inname publiek domein, reglement voor het 

buitenzetten van de vuilnis en een hondenpoepbeleid. 

 Het wettelijk kader voor de inrichting van het publiek domein is voor Vlaanderen vastgelegd 

in de algemene bouwverordening inzake wegen voor voetgangersverkeer van 29 april 1997 

en de bijbehorende Omzendbrief van 23 maart 1998. 

 Voor gebouwen met een publieke functie zijn voor Vlaanderen regels vastgelegd in de 

Gewestelijke stedenbouwkundige verordening betreffende toegankelijkheid (5 juni 2009). 

Sinds 31 maart 2011 zijn er een aantal wijzigingen van toepassing. In deze wetgeving zijn een 

aantal bepalingen opgenomen met betrekking tot het publiek domein, zoals de 

parkeerplaatsen en het toegangspad. Deze gewestelijke stedenbouwkundige verordening is 

enkel van toepassing is bij de bouwaanvraag van publiek toegankelijke gebouwen, hierdoor 

is de impact van de verordening op de toegankelijkheid van het publiek domein eerder 

gering. 

 De diverse Ministeriele besluiten en Omzendbrieven gebundeld in het ‘reglement van de 

wegbeheerder’, van toepassing op het ontwerp en de inrichting van het openbaar domein, 

bijvoorbeeld de Ministeriële omzendbrief van 25 april 2003 betreffende parkeerplaatsen, 

voorbehouden voor personen met een handicap. 

 Algemeen is er de wet ter bestrijding van bepaalde vormen van discriminatie van 10 mei 

2007, kortweg de antidiscriminatiewet. Deze wet verbiedt iedere weigering om redelijke 

aanpassingen te treffen ten voordele van een persoon met een handicap. In tegenstelling tot 

bepaalde wettelijke reglementeringen in het buitenland legt de antidiscriminatiewet geen 

algemene verplichting op tot toegankelijkheid. Op basis van de Belgische 

antidiscriminatiewet kunnen toegankelijkheidsproblemen enkel aangepakt worden vanuit 

een welbepaalde invalshoek, namelijk als de vraag uitgaat van een individu met een 

specifieke klacht die binnen het toepassingsgebied van de wet valt (aanbod van goederen en 

diensten/arbeidsbetrekkingen). 

 

 Richtlijnen 4.1.2.

De Vlaamse overheid heeft diverse vademecums uitgegeven met richtlijnen en praktijkgerichte 

handleidingen voor het ontwerp en beheer van publieke infrastructuur. De in dit kader meest 

relevante werken zijn: 

 Het vademecum 'Publiek Toegankelijk Domein' (update juni 2013) biedt ontwerpcriteria 

voor een integraal toegankelijk publiek domein. 

 Het vademecum 'Fietsvoorzieningen' (update maart 2014) en het vademecum 

'Voetgangersvoorzieningen' (update oktober 2012) bieden handvatten om tot een publiek 

domein te komen dat beter bruikbaar is voor iedereen, inclusief personen met een 

mobiliteitsbeperking. 
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Verder verschenen in Vlaanderen enkele voor dit project interessante vademecums en brochures: 

 Een goede aanvulling op het vademecum ‘Toegankelijk Publiek Domein’ is de brochure ‘Naar 

een toegankelijk openbaar domein’ (VSV, Provincie Antwerpen, juni 2011).  

 Mobiliteitsbrief 102 (MOW, januari 2009) met daarin de ontvouwing van het DOD-principe; 

 De brochure 'Fietsenstallingen in Vlaanderen en Brussel' (Fietsersbond, april 2009) biedt 

aandachtspunten bij de keuze en de locatie van fietsenstallingen. 

 De ‘Stallingswijzer’ (Federale overheid, januari 2001) met richtlijnen voor de aanleg van 

fietsstallingen. 

 De ‘Bushaltegids’ (De Lijn, juli 2011) waarin richtlijnen worden gebundeld om zo tot een 

standaardisatie van toegankelijke bushaltes te komen. 

 In ‘Principes voor de ideale inrichting van een halte voor het bovengronds net’ bundelt de 

MIVB haar richtlijnen voor het ontwerp van bus- en tramhaltes. 

 Revalor (NMBS, juli 2009), richtlijnen met betrekking tot het onthaal van reizigers met een 

mobiliteitsbeperking. 
Het Brussels Hoofdstedelijk Gewest heeft recent  in het kader van het ‘Strategisch voetgangersplan 
GO10’ (Januari 2012) een aantal zeer relevante vademecums uitgegeven: 

 ‘1. Verhardingen voor voetgangersvoorzieningen’ (januari 2012) met aanbevelingen voor het 

ontwerp, de aanbrenging en het onderhoud van bestrating. 

 ‘2. Verlichting voor voetgangersvoorzieningen’ (januari 2012) met aanbevelingen voor de 

keuze en de opstelling. 

 ‘3. Cahier GO10’ (Maart 2014) met richtlijnen voor een voetgangersvriendelijke stad. 

 Inventarisatie wetgeving en richtlijnen voor voertuigen openbaar vervoer  4.2.

Het voertuig vormt een belangrijke schakel in de keten van een toegankelijk netwerk. Reizigers 

moeten weten waar het voertuig naartoe gaat, comfortabel in- en uit kunnen stappen, plaats 

kunnen nemen en weten waar men moet uitstappen. 

 Wetgeving 4.2.1.

Het wettelijk kader voor voertuigen bestemd voor het vervoer van passagiers is zeer uitgebreid voor 

grotere voertuigen (bussen, trams, metro’s, treinen) en zeer beperkt voor kleinere voertuigen: 

 Voor de grotere voertuigen bestemd voor het vervoer van passagiers  (voertuigen met meer 

dan 8 zitplaatsen, die van de bestuurder niet meegerekend) zijn  op Europees niveau 

voorschriften vastgelegd in de richtlijn 2001/85/EG (November 2001). 

 In de wegcode zijn er in artikel 44 regels opgenomen voor bestuurders en passagiers van 

voertuigen. Deze wegcode geldt voor alle verkeersdeelnemers. 

 Richtlijnen 4.2.2.

De vervoersmaatschappijen (De Lijn, NMBS, MIVB) integreren bij de aankoop van nieuwe voertuigen 

groter dan 8 + 1 zitplaatsen de Europese richtlijn toe in hun bestekken en maken geen eigen 

richtlijnenbundels meer voor hun rollend materieel. Voor voertuigen bestemd voor het vervoer van 

passagiers met minder dan 8 zitplaatsen, exclusief de chauffeur ontbreekt het wettelijk kader 

grotendeels.  

 De ‘Normenbundel’ van De Lijn (maart 2003) is een adviesstudie toegankelijkheid van 

infrastructuur en rollend materieel van De Lijn voor diverse doelgroepen die werd 

uitgevoerd door het Toegankelijkheidsbureau. Voor wat betreft het rollend materieel werd 

dit werk vervangen door de Europese richtlijn en wat betreft de inrichting van de 

infrastructuur worden losse bundels uitgewerkt, zoals bijvoorbeeld de eerder vernoemde  

‘Bushaltegids’ (De Lijn, juli 2011). 

http://www.mobielvlaanderen.be/wegverkeer/fietsen-018.php?a=17
http://www.delijn.be/u_bent/overheid/toegankelijke_bushaltes.htm
http://www.delijn.be/u_bent/overheid/toegankelijke_bushaltes.htm
http://www.delijn.be/u_bent/overheid/toegankelijke_bushaltes.htm
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 De ‘Minimale vereisten voor aangepast vervoer’ is een richtlijnenbundel voor het vervoer 

van rolstoelpassagiers in voertuigen kleiner dan 8 + 1, die werd opgesteld door het 

Toegankelijkheidsbureau in opdracht van de provincie Limburg. De bundel werd tot april 

2014 gebruikt als referentiekader voor de toelating van taxibedrijven tot Limtax. 

 Inventarisatie aangeboden service door aanbieders van openbaar vervoer 4.2.3.

Het OV is niet voor alle reizigers zonder hulp bruikbaar. Zelfs bij een lagevloerbus bijvoorbeeld, die 

perfect aan het verhoogd perron met aanrijdbare perronband is geplaatst, moet de chauffeur helpen 

om de oprijdplaat uit te klappen, wanneer deze niet geautomatiseerd is EN moet er plaats vrij zijn in 

de bus om veilig te worden vervoerd. De verschillende aanbieders van het OV communiceren hun 

voorwaarden en geboden service via verschillende brochures en via hun websites.  

 De NMBS geeft in de brochure ‘Dienstverlening voor personen met beperkte mobiliteit’ 

(december 2013), aan welke treinstations toegankelijk zijn en waar dan ook automatisch 

service wordt geboden. Verder worden de voorwaarden toegelicht om hiervan te kunnen 

gebruik maken. 

 De Lijn heeft alle klanteninformatie over dit onderwerp gebundeld in de brochure 

‘toegankelijkheid’ (Juni 2013). 

 De MIVB doet dit in de brochure ‘Toegankelijkheid bij de MIVB (oktober 2011). 
 
De meest recente klanteninformatie wordt via de websites van de verschillende 
openbaarvervoersmaatschappijen aangeboden. 

 Inventarisatie bestaande studies in het buitenland 4.2.4.

Voor wat betreft het gebruik en de inrichting van het publiek domein, inclusief de halteplaatsen voor 

het OV zijn er binnen Vlaanderen en Brussel voldoende regels en richtlijnen om ons op te baseren 

voor deze studie. Bij de voorschriften en aandachtspunten van de voertuigen bestemd voor het OV 

zijn er meer vraagtekens. Het wettelijk kader voor de grotere voertuigen, zoals bussen, trams en 

treinen is vrij helder. Toch bleek uit een vergelijking tussen de verschillende aanbieders van het OV 

dat er interpretatie mogelijk is. Een kijkje over de grens was, bij het ontbreken van een degelijk 

wettelijk kader, nuttig. 

 Het Nederlandse ‘Toegankelijke treinen, bruikbaar voor iedereen’ (ministerie van Verkeer en 

Waterstaat, september 2003) biedt een goed inzicht in de problematiek. 

 Het Nederlandse T.N.O.-rapport ‘Veiligheid van het vervoer van rolstoelpassagiers in 

verschillende vormen van (openbaar) vervoer’ (ministerie van Verkeer en Waterstaat, maart 

2003) toetst de mogelijkheden die de Europese richtlijn biedt voor het vervoer van 

rolstoelgebruikers aan de praktijk, om zo de meest aangewezen methodes vast te stellen. 

 De ‘code Veilig Vervoer Rolstoelinzittenden (VVR)’ (Vilans, 2008) geeft richtlijnen om 

rolstoelinzittenden veilig te vervoeren. Veel Nederlandse gemeenten en taxibedrijven hebben 

in hun contracten afgesproken volgens deze code te vervoeren. 

Het Toegankelijkheidsbureau is in deze fase van de studie ook op zoek gegaan in het buitenland naar 

vergelijkbare studies of studies met aanknopingspunten om op verder te werken. 

 Uit ‘Overstappen van doelgroepenvervoer naar openbaar vervoer’ (KpVV Bericht No. 106, 

november 2011) onthouden we de acties om senioren en doelgroepen in het openbaar 

vervoer te krijgen, door bestaande weerstanden weg te nemen of te verzachten (OV-

ambassadeurs, aanpassing dienstregeling..). Verder onthouden we dat een gedegen 

uitwisseling van informatie met betrekking tot het toegankelijkheidsniveau van de individuele 

haltes de overstap van doelgroepenvervoer naar OV minder vrijblijvend kan maken. 

 ‘Samenwerking op het gebied van doelgroepenvervoer’ (KpVV, januari 2012) formuleert 3 

types van samenwerking:  
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o Samenwerking gericht op integratie tussen doelgroepenvervoer en OV 

(type 1); 

o Samenwerking gericht op gezamenlijke inkoop, uitvoering en beheer 

(type 2);  

o Samenwerking gericht op indicatie- en informatiefunctie (type 3).  

 De derde samenwerkingsvorm trok onze meeste aandacht, maar uit de beschreven 

proefprojecten kwamen slechts 2 projecten die voor het Nederlands systeem enigszins 

geslaagd waren, maar waarbij dat systeem zo ver van het Vlaamse af staat, dat we er weinig 

bruikbare informatie uit konden puren. 

 Uit ‘Toegankelijkheid van het OV: kans of bedreiging?’ (KpVV, maart 2014) onthouden we dat: 

o De beleidsbepalers willen dat mensen, met of zonder handicap, gebruik 

kunnen maken van het OV. 

o Dat de overstap van doelgroepenvervoer naar het  OV een financieel 

voordeel kan opleveren, maar dat daar tegenover een fikse investering 

in toegankelijke infrastructuur in het algemeen en haltes in het 

bijzonder staat. Eerst zaaien, dan oogsten. 

o Voor gebruikers kan het prettig zijn om van het OV gebruik te maken, 

wanneer dit inhoudt dat men niet moet omrijden of ruim van tevoren 

klaar moet staan. 

Openbaar vervoermaatschappijen worden afgerekend op hun stiptheid en daarbij is het aan boord 

helpen van een rolstoelgebruiker juist wat de chauffeur kan missen. Men refereert naar een 

Zweedse categorisering van reizigers: de hurry-reiziger; de Svenson (gemiddelde reiziger) en de no 

hurry-reiziger. Daarom moeten we denken over een spreiding van de verschillende typen reiziger 

over de dag: hurry in de spits en no-hurry in de daluren. Maar is elke PMB dan een no-hurry reiziger? 

5. Inventarisatie en onderzoek van bruikbaarheid van vergelijkbare methoden en 

projecten – ADA Paratransit 

 Americans with Disabilities Act: wetgeving en consequenties m.b.t. vervoer 5.1.

De Americans with Disabilities Act of 1990 (ADA) is een wet in de Verenigde Staten die in 1990 in 

werking trad na ondertekening door president George Bush Sr. een gelijke behandeling van 

personen met een beperking beoogt te waarborgen. De ADA is een burgerrechtenwet die 

discriminatie op basis van een handicap op grond van geestelijke of lichamelijke functiebeperkingen 

verbiedt in tewerkstelling, in beleidsvoering op lokaal niveau en op niveau van de staat, in publieke 

gebouwen, in commerciële faciliteiten, in transport en telecommunicatie,…  

Om ervoor te zorgen dat de samenleving daadwerkelijk toegankelijker wordt voor personen met een 

beperking, bevat de ADA wet dan ook verplichtingen voor werkgevers en overheden om hiertoe 

redelijke aanpassingen te verrichten in deze domeinen. Zo mag een werkgever een sollicitant bij 

gebleken geschiktheid niet afwijzen omdat hij/zij een beperking heeft, en dienen alle voor het 

publiek bestemde gebouwen en transportvoorzieningen voortaan toegankelijk te zijn voor iedereen. 

De ADA wordt internationaal als voorbeeld gebruikt. 

De bepaling of een bepaalde toestand of situatie als ‘beperking’ beschouwd wordt, hangt af van de 

specifieke situatie en dient van geval tot geval beoordeeld te worden. 

Eén van de onderdelen van de ADA betreft discriminatie door alle overheidsinstanties op lokaal 

niveau (bv. school, gemeente, stedelijk niveau) en het niveau van de staat. Dit onderdeel is eveneens 

van toepassing op het OV: zo dienen er aanvullende paratransit diensten (= vraagafhankelijk 

vervoer) voorzien te worden, aangezien er steeds personen met een beperking zullen bestaan die 

niet in staat zijn om zelfstandig het OV te gebruiken – bv. indien ze de afstand vanaf hun woonplaats 

tot de halte niet kunnen overbruggen. Vervoerders dienen zelf in te staan voor deze paratransit 
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diensten, of werken hiervoor met andere vervoerders die voor hen dit aanvullend vervoer 

verzorgen. Gebruikers worden vanaf hun thuis tot aan hun bestemming gebracht (zolang beide 

locaties in het geldige geografische gebied liggen, d.w.z. het vergelijkbare geografische gebied als 

het reguliere OV), en paratransit diensten dienen vooraf steeds gereserveerd dienen te worden. 

Omdat deze paratransit diensten enkel bedoeld zijn voor personen die omwille van hun beperking 

het reguliere vervoer niet kunnen gebruiken, zijn er toelatingsvoorwaarden nodig om de 

betaalbaarheid van het systeem te kunnen waarborgen. 

De ADA wetgeving vormt de leidraad voor de mobiliteitsindicatiestelling die we in deze studie 

trachten uit te werken voor Vlaanderen. De opdracht van deze studie bestaat er immers ook uit om 

te bepalen wie, wanneer en onder welke voorwaarden gebruik kan maken van aangepast 

(paratransit) vervoer – wat eveneens in de ADA wetgeving uitgewerkt is in de vorm van 

toelatingsvoorwaarden voor gebruik van paratransit.  

  Toelatingsvoorwaarden van ADA paratransit 5.2.

De toelatingsvoorwaarden/criteria om paratransit te mogen gebruiken, richten zich uitsluitend op de 

functionele mogelijkheden van de persoon om zijn/haar verplaatsingen met het OV te kunnen 

afleggen.13 De ADA hanteert hierbij 3 algemene criteria om te bepalen of iemand al dan niet gebruik 

mag maken van paratransit vervoer: 

 Kan niet zelfstandig gebruik maken van het (vervoers)systeem 

o Voorbeelden: Een persoon met verstandelijke beperking die niet weet aan welke 

halte hij/zij moet afstappen. – Een persoon met evenwichtsverlies die niet rechtop 

kan blijven staan in de bus of tram (maar een zitplaats kan niet altijd gegarandeerd 

worden). 

o Hierbij dient de chauffeur steeds assistentie te voorzien in de vorm van 

toegankelijke hulpmiddelen zoals oprijplaten, liften, etc. Zolang deze assistentie in 

werkelijkheid ook geleverd wordt, dient de nood aan assistentie niet mee 

opgenomen te worden in de criteria. 

 Heeft een toegankelijk voertuig nodig 

o Voorbeelden: Een persoon die een toegankelijk voertuig nodig heeft op een route 

die (nog) niet door toegankelijke voertuigen wordt uitgevoerd; of waarvan de 

opstap- of afstaphalte niet toegankelijk is omwille van fysieke karakteristieken. – Een 

persoon die nood heeft aan omgeroepen stopaankondiging (bv. visuele of 

verstandelijke beperking). 

o Hierbij dienen telkens alle voertuigen van een bepaald traject volledig toegankelijk 

te zijn, alvorens men van een toegankelijke route kan spreken. 

 Obstakels die het kunnen bereiken van bus of trein belemmeren 

o Voorbeelden: Een persoon die zich niet naar de halte kan begeven omwille van de 

afstand, ondergrond, weersomstandigheden of veiligheid. 

o Hierbij is het niet voldoende dat de verplaatsing tot de halte enkel moeilijker is 

(maar wel nog redelijk). Daarom wordt voor elk specifiek geval gekeken of een 

gelijkaardige persoon met dezelfde vorm van beperking zou afzien van deze 

verplaatsing of niet; wat benoemd wordt als de ‘reasonable person test’. Zo kan een 

persoon bv. wel een halve kilometer wandelen tot de bushalte, maar zou dit zo 

fysiek moeilijk zijn dat hij/zij voor de rest van de dag vermoeid is; en hierdoor afziet 

om de verplaatsing te maken. 

  Gradaties van toelating: onvoorwaardelijk – voorwaardelijk – tijdelijk 5.3.

                                                           
13 Disability Rights Education & Defense fund (DREDF) and TranSystems Corporation (2010). Eligibility for ADA Paratransit. Topic guides on 

ADA Transportation. Topic guide 3. Gefinancierd door Federal Transit Administration. 
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Verder zijn er 3 gradaties om de toelating van een bepaalde persoon tot het paratransit vervoer in te 

schalen: een persoon kan onvoorwaardelijke toelating krijgen tot ADA paratransit (nl. voor alle 

verplaatsingen); een persoon kan voorwaardelijke toelating krijgen tot ADA paratransit (onder 

bepaalde omstandigheden); of een persoon kan een tijdelijke toelating krijgen (bv. na een operatie). 

Indien de persoon niet voldoet aan de toelatingsvoorwaarden, wordt deze niet toegelaten tot ADA 

paratransit. 

 Onvoorwaardelijke toelating tot ADA paratransit (alle verplaatsingen) 5.3.1.

De persoon is niet in staat om gebruik te maken van het reguliere OV, onder geen enkele 

omstandigheid en ongeacht de weersomstandigheden, afstand tot de OV-halte, etc. Deze persoon 

wordt voor al zijn/haar verplaatsingen toegelaten tot ADA paratransit zonder dat een bijkomende 

beoordeling plaatsvindt. 

 Voorwaardelijke toelating tot ADA paratransit (sommige verplaatsingen) 5.3.2.

De persoon kan gebruik maken van het OV onder bepaalde omstandigheden, bv. indien de bushalte 

maximaal 300 meter verwijderd is en indien er een veilig toegankelijk voetpad aanwezig is; maar 

heeft paratransit nodig indien één van deze voorwaarden ontbreekt. Een andere persoon kan 

omwille van een schommelende medische toestand op bepaalde dagen wel het OV gebruiken en op 

andere dagen niet. 

Op basis van een functionele beoordeling (zie titel 5.7.2 Beoordeling van functionele vaardigheden) 

dient eerst bepaald te worden onder welke factoren deze persoon gebruik kan maken van het OV 

(bv. ondergrond, weersomstandigheden, afstand, wisselende medische toestand). Bij elke specifieke 

verplaatsing wordt vervolgens gekeken of de verplaatsing mogelijk is gegeven de huidige omgevings- 

en andere factoren; of worden er categorieën bepaald waarbinnen de verplaatsing toelating geeft 

tot gebruik van ADA paratransit (bv. ’s nachts reizen of tijdens de winter).  

Regelmatig terugkerende verplaatsingen van een persoon, die in dezelfde omstandigheden 

gebeuren, dienen dus niet telkens opnieuw gescreend te worden. 

Indien door een aandeel personen een gedeelte van de verplaatsingen door OV kan (en dus dient) 

afgelegd (te) worden, leidt dit tot sterke besparingen, in vergelijking met het verlenen van 

onvoorwaardelijke toelating aan iedereen. Aangezien de verplaatsing (indien het geen regelmatig 

terugkerende betreft) telkens moet gescreend worden bij deze personen met voorwaardelijke 

toelating, zal een gedeelte personen rechtstreeks beslissen om het OV te gebruiken, en zal zelfs geen 

aanvraag tot toelating voor ADA paratransit vervoer indienen.  

 Tijdelijke toelating tot ADA paratransit 5.3.3.

De persoon kan voor een beperkte tijdsperiode geen gebruik maken van het OV. 

  Aandachtspunten bij ADA paratransit 5.4.

Enkele belangrijke aandachtspunten bij het ADA paratransit vervoer volgen hieronder. (Deze regels 

kunnen licht afwijken bij sommige vervoersdiensten, maar worden over het algemeen wel standaard 

toegepast.) 

 Strikte toelatingsvoorwaarden voor het ADA paratransit vervoer dienen gecombineerd te 

worden met inspanningen om het OV zo toegankelijk mogelijk te maken voor personen met 

een beperking.  

 Elke toegelaten persoon mag minstens 1 medereiziger meenemen; of meerdere indien er 

voldoende plaats over is in het voertuig. Buiten deze medereiziger mag (maar dit is niet 

noodzakelijk) ook een persoonlijke begeleider meereizen indien de persoon met beperking 

hier nood aan heeft tijdens de verplaatsing of aan de bestemming.  

 De beslissing of een persoon (al dan niet voorwaardelijke) toelating heeft om van het ADA 

paratransit vervoer gebruik te maken, dient gebaseerd te worden in de meest beperkende 
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omstandigheden: zo dient bv. niet enkel gekeken te worden of de bushalte dicht bij de 

woonplaats toegankelijk is, maar dient het volledige werkingsgebied in alle seizoenen mee 

opgenomen te worden. Ook secundaire factoren zoals vermoeidheid, desoriëntatie, 

wisselende medische toestand,… dienen mee opgenomen te worden. Personen in een rolstoel 

of personen met een ernstige beperking zullen daarom in veel gevallen minstens een 

voorwaardelijke toelating krijgen. 

 Bij de beoordeling kunnen best zo specifiek mogelijke omstandigheden of taken opgelijst 

worden, bv. ‘de persoon heeft toelating tot ADA paratransit indien 

o Hij/zij meer dan 200 meter moet wandelen tot de halte, en/of 

o Een kruispunt met verschillende straten moet overgestoken worden, en/of 

o Hij/zij zich door sneeuw moet begeven om de halte te bereiken.’ 

 Weersgerelateerde factoren dienen op een duidelijke manier opgenomen te worden: zo is het 

niet zinvol om warmtegerelateerde toelating bv. slechts op te nemen tussen 15 juni en 15 

september (aangezien het op andere momenten ook aanleiding tot beperking kan geven aan 

bepaalde personen). Ook is het nuttig om personen met een weersgerelateerde toelating de 

kans te geven om hun verplaatsingen te annuleren of te boeken op de dag zelf. 

 Er mogen geen standaard beoordelingen gebeuren die enkel gebaseerd zijn op het type 

beperking of het type hulpmiddel (bv. rolstoel). Indien een persoon verschillende soorten 

hulpmiddelen gebruikt, kan de beoordeling verschillen per soort hulpmiddel, maar de persoon 

mag niet gedwongen worden om een bepaald type te gebruiken. 

 De beslissing dient te gebeuren op de huidige mate van beperking. Zo kan een paratransit 

dienst bijvoorbeeld niet eisen dat een bepaalde persoon training volgt om het OV te leren 

gebruiken, ook al zou dit ervoor zorgen dat deze persoon daardoor geen paratransit meer 

nodig heeft. 

 Bij de beoordeling moet niet gevraagd worden naar welke locaties de persoon wel kan reizen 

met het OV, aangezien dit veronderstelt dat de persoon geen nieuwe verplaatsingen (of 

haltes) met het OV wenst uit te voeren nu of in de toekomst. 

 Veiligheid dient op een gepaste wijze opgenomen te worden bij de beoordeling. Zo heeft bv. 

een hoge criminaliteitsgraad in een bepaald gebied niet automatisch een onveilige situatie 

voor een persoon met beperking tot gevolg, maar is het wel van belang dat de persoon 

cognitief in staat is om op een veilige wijze zich zelfstandig te verplaatsen. 

 Voorwaardelijke toelating mag niet gebaseerd zijn op verplaatsingsdoel (activiteitstype). 

Indien een persoon bv. een dialysebehandeling krijgt, kan deze persoon ook ernstig vermoeid 

zijn tijdens het uitvoeren van verplaatsingen naar een andere locatie (doel) dan het 

dialysecentrum. 

 Laat personen niet uitsluitend kiezen tussen ofwel ADA paratransit vervoer ofwel het (gratis) 

gebruik van OV. Dit zal er immers toe leiden dat personen ontmoedigd worden om het OV te 

gebruiken, en de kosten voor paratransit vervoer onnodig hoog oplopen. 

 De toelating moet niet gebaseerd zijn op het ‘aanvoer’principe (feeder), waarbij de persoon 

tot een toegankelijke halte of voertuig gebracht wordt; aangezien dit zal leiden tot onnodige 

lange reistijden. 

   Vergelijkbaarheid tussen ADA paratransit en reguliere OV 5.5.

ADA paratransit is complementair aan het reguliere vaste-route OV, en moet daarom ook 

vergelijkbaar zijn aan het OV dat op dezelfde dag en op dezelfde tijd wordt aangeboden in de regio. 

 Vergelijkbaarheid in tijd: Indien het OV geen aanbod heeft ’s avonds en op zondag, dient het 

paratransit vervoer tijdens deze tijdstippen ook niet te voorzien in het vervoer. 

 Vergelijkbaarheid in plaats: Paratransit vervoer wordt aangeboden binnen een geografisch 

gebied dat vergelijkbaar is met het gebied dat door het OV wordt bediend. Er wordt gesteld 

dat paratransit moet voorzien worden tot 1,2 km. van de weerszijden van elke route bediend 

door het OV.  
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 Vergelijkbaarheid in service: De rit met paratransit vervoer wordt uitgevoerd met 

verschillende andere passagiers, wat bijkomende haltes en tijdsinvestering tot gevolg heeft. 

De rit met paratransit kan dus ongeveer dezelfde tijdsduur hebben als met het reguliere OV. 

ADA paratransit dient als ‘opvangnet’ voor personen die geen gebruik kunnen maken van het 

reguliere OV, maar zal niet tegemoet kunnen komen aan alle vervoersvragen van personen met een 

beperking – dit is immers ook niet het geval bij het reguliere aanbod aan OV. 

  Kostprijs van ADA paratransit voor gebruikers 5.6.

De kostprijs van ADA paratransit voor gebruikers is licht afhankelijk per vervoersdienst. Standaard is 

de prijs met paratransit maximaal twee keer de volledige prijs (zonder korting) van een 

vergelijkbare verplaatsing met het OV voor dezelfde route en op hetzelfde tijdstip van de dag. De 

kostprijs is minstens de volledige prijs vanhet OV. 

Sommige vervoersdiensten voorzien de verplaatsing aan hetzelfde bedrag als met het OV. Voor een 

aantal ADA vervoersdiensten is er de mogelijkheid om bv. 10-rittenkaartjes aan te kopen. 

Sommige vervoersdiensten bieden eveneens de mogelijkheid om, indien een persoon voor een 

bepaalde verplaatsing geacht wordt om deze met OV te kunnen uitvoeren (en dus niet in 

aanmerking komt voor ADA paratransit), deze persoon toch gebruik te laten maken van het ADA 

paratransit maar dan tegen een verhoogde kostprijs. Dit is bv. het geval indien de persoon 

voorwaardelijke toelating heeft maar de verplaatsingen die hij/zij normaal met het OV zou moeten 

doen, toch met paratransit wenst uit te voeren. 

Persoonlijke begeleiders/assistenten reizen gratis (indien volgens het beoordelingsproces blijkt dat 

de persoon hier nood aan heeft). Andere begeleidende personen betalen hetzelfde tarief als de 

gebruiker. 

Sommige vervoersdiensten bieden een verminderd tarief aan personen met een ADA toelating 

indien zij gebruik maken van het OV. 

 Beoordelingsproces 5.7.

 Proces en onderdelen van beoordeling 5.7.1.

Vervoersbedrijven stellen een uitgebreide lijst met benodigde vaardigheden en taken op om het OV 

te kunnen gebruiken. De lijst moet aangepast worden aan de locatie en karakteristieken van het 

vervoersbedrijf (bv. toegankelijkheid van voertuigen en haltes), en aan de omgeving (bv. 

architecturale barrières zoals straten, kruispunten, ontoegankelijke voetpaden) – en wordt 

opgesteld in samenspraak met de plaatselijke gemeenschap van personen met een beperking.  

Bij deze lijst worden de taken opgelijst die noodzakelijk zijn om gebruik te maken van het reguliere 

OV (bv. naar de halte gaan, verschillende ondergronden bewandelen), in verschillende 

omgevingscondities (bv. ijs, sneeuw, vochtig) en rekening houdend met geografische lokale factoren. 

Een voorbeeld van taken die zelfstandig zouden moeten kunnen uitgevoerd worden of met 

assistentie van het vervoersbedrijf, en met een redelijk niveau van inspanning of risico, wordt 

hieronder weergegeven. 

 Informatie over vervoersysteem verkrijgen en onthouden 

 Zich naar de bushalte of station begeven 

o Doorheen een gebied (tot 1,2 km = ¾ mijl) 

o Over verschillende ondergronden 

o Stoepranden op- en af gaan 

o Straten van verschillende breedte oversteken 

o Weg vinden in bekende en onbekende omgevingen 

 Bushaltes of stations betreden en verlaten 

o Trappen maken 
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o Gebruik van liften en roltrappen 

o Weg vinden in complexe stations 

 Wachten aan bushalte of station op een voertuig 

o Met of zonder banken, al dan niet overdekt 

 Weten welke bus/trein te nemen en deze kunnen lokaliseren/herkennen 

o Simpele route of complexere route met overstappen 

 Voertuig betreden en verlaten 

o Ontoegankelijke voertuigen 

o Toegankelijke voertuigen (lift, platform) 

 Ticket betalen 

 Zich naar zitplaats begeven 

 Rijden in zittende of staande positie 

 Herkennen waar de bus/trein te moeten verlaten 

 Signaal geven om te stoppen 

 Verschillende weer- en omgevingstoestanden: 

o Sneeuw, ijs, regen, hitte, vochtigheid, koude, smog 

o Helder licht, weinig licht, achtergrondgeluiden 

 Kunnen omgaan met onvoorziene omstandigheden 

 Zich veilig kunnen verplaatsen binnen de samenleving (inclusief beperkingsgerelateerde 

veiligheidsvaardigheden, bv. op voldoende afstand van het verkeer blijven met een visuele 

beperking)  

Bij deze lijst worden vervolgens de functionele (= fysieke, cognitieve en sensorische) vaardigheden 

opgelijst die nodig zijn om deze taken te kunnen uitvoeren. Enkele voorbeelden van dergelijke 

vaardigheden zijn: 

 Fysieke functionele vaardigheden 

o Wandelsnelheid 

o Uithoudingsvermogen 

o Coördinatie 

o Sterkte 

o Evenwicht 

o Gang (wandelbeweging) 

o Bewegingshoeveelheid 

o Handigheid 

 Cognitieve functionele vaardigheden 

o Oriëntatie naar persoon, plaats en tijd 

o Beoordelings- en veiligheidsmogelijkheid 

o Problemen oplossen 

o Kunnen omgaan met situaties 

o Korte en lange termijngeheugen 

o Concentratie (aandacht besteden aan een bepaalde taak) 

o Mogelijkheid om bepaalde richtingen te zoeken 

o Mogelijkheid om informatie te kunnen verwerken 

o Mogelijkheid om te communiceren over bepaalde noden 

o Consistentie 

o Gedragsvaardigheden 

 Sensorische functionele vaardigheden 

o Oriëntatie naar plaats 

o Weg/richtingen vinden 

o Mogelijkheid om veranderingen in ondergrond te detecteren 

o Mogelijkheid om omgevingsfactoren te detecteren (bv. te kunnen horen) 
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o Vaardigheid in het gebruik van mobiliteitshulpmiddelen 

Bij het beoordelingsproces wordt dan ook in eerste instantie gekeken of de persoon beschikt over 

deze relevante functionele vaardigheden (functionele beoordeling) om de verplaatsing met OV te 

kunnen maken. Bijkomende informatie van professionals kan hierbij benodigd zijn, en aanvragers 

mogen zelf ook informatie aanleveren die nuttig kan zijn bij het maken van de beslissing. Op het 

einde van het proces wordt de beslissing omtrent de ADA paratransit toelating gemaakt: 

onvoorwaardelijke toelating – voorwaardelijke toelating – tijdelijke toelating – geen toelating. Een 

beknopt overzicht van het beoordelingsproces wordt weergegeven in onderstaande figuur. 

Figuur 4: Beoordelingsproces tot toelating voor ADA paratransit 
14 

 

 Beoordeling van functionele vaardigheden 5.7.2.

Als eerste stap wordt een aanvraagformulier opgestuurd naar de aanvrager. Hierbij vult de persoon 

uitgebreide informatie in die een eerste globaal beeld geeft over zijn/haar vervoersmogelijkheden: 

persoonlijke gegevens, gebruik van hulpmiddelen, ervaren mogelijkheden en moeilijkheden om het 

OV te gebruiken, vaardigheden, vaak voorkomende verplaatsingen, contactgegevens van 

behandelende artsen, etc. 

Vervolgens volgt een persoonlijk interview met de aanvrager om te bepalen of zijn/haar mate van 

beperking het gebruik van het OV verhindert. Indien het door dit interview (en de informatie van het 

aanvraagformulier) reeds duidelijk is dat de persoon onvoorwaardelijk toegelaten is tot ADA 

paratransit, dient geen functionele beoordeling afgenomen te worden. 

Indien uit het interview blijkt dat een functionele beoordeling wenselijk is, wordt deze beoordeling 

afgenomen door een geschikte professional, bv. ergotherapeut of fysiotherapeut, of andere 

specialisten indien noodzakelijk. Deze functionele beoordeling kan bestaan uit een fysieke 

beoordeling, een cognitieve beoordeling, een visuele beoordeling - of een combinatie van 

verschillende types. 

Deze functionele beoordeling houdt in dat de persoon geobserveerd wordt tijdens het uitvoeren van 

functionele taken die horen bij het gebruik van het OV. De beoordeling moet gebaseerd zijn op de 

functionele mogelijkheden van de persoon, en dus niet gebaseerd op diagnose of type van 

beperking. De beoordeling is immers een vervoersbeslissing en geen medische beslissing. Een 

voorbeeld van de vaardigheden die kunnen getest worden tijdens een fysieke functionele 

                                                           
14

 Bron: TranSystems, Inc and ACCESS Transportation Systems, Inc (2003). Determining ADA Paratransit Eligibility: An Approach, Guidance 

and Training Materials. Gemaakt voor Project ACTION. 
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beoordeling, wordt hieronder opgelijst. Voor een cognitieve en visuele functionele beoordeling 

bestaan eveneens afzonderlijke beoordelingen. 

 Algemene beoordeling van evenwicht en wandelen 

 Meten vitale functies (optioneel) – bv. bloeddruk, ademhaling, hartslag 

 Beoordelen van uithoudingsvermogen en afstanden 

 Beoordelen van mogelijkheid om te navigeren over stoepranden 

 Beoordelen van mogelijkheid om te navigeren over hellingen en verschillende ondergronden 

 Beoordelen van mogelijkheid om straat over te steken 

 Beoordelen van mogelijkheid om op een OV-voertuig te wachten 

 Beoordelen van mogelijkheid om trappen op/af te gaan (indien van toepassing) 

 Beoordelen van mogelijkheid om een lift te gebruiken (indien van toepassing) 

 Beoordelen van mogelijkheid om een bus op/af te stappen 

 Beoordelen van mogelijkheid om een buslift te gebruiken 

 Beoordelen van mogelijkheid om lagevloerbus-hellingsvlak te gebruiken 

 Beoordelen van mogelijkheid om ticket te kopen en te betalen (indien van toepassing) 

 Beoordelen van mogelijkheid om van/naar zitplaats en bevestiging te gaan 

 Beoordelen van mogelijkheid om te staan op een bewegend voertuig (indien van toepassing) 

 Beoordelen van mogelijkheid om een signaal te geven bij de halte (indien van toepassing) 

Indien inconsistente of onvoldoende informatie wordt aangeleverd door de aanvragers, of indien de 

beslissing niet kan genomen worden op basis van een dergelijke functionele beoordeling; dient 

bijkomende informatie opgevraagd te worden door professionals (eerder dan het weigeren van de 

aanvraag). Er dient immers een correcte beoordeling te gebeuren vanaf het begin.  

Bepaalde beperkingen kunnen niet geëvalueerd worden door functionele testen, zoals epilepsie of 

psychiatrische aandoeningen. Ook hierbij wordt bijkomende informatie opgevraagd via 

professionals. Zo bestaat er o.a. een afzonderlijke vragenlijst voor personen met een verstandelijke 

beperking, psychiatrische beperking, visuele beperking, fysieke beperking, autisme, etc. 

De beoordeling moet gebeuren in de meest beperkende omstandigheid voor de aanvrager, en dient 

te gebeuren voor elk hulpmiddel. Indien verwacht wordt dat de functionele mogelijkheden van de 

persoon kunnen veranderen in tijd, kan een herbeoordeling afgenomen worden op bepaalde 

tijdstippen. 

De volledige beoordeling zou tijdens 1 moment moeten afgenomen kunnen worden, zodat er slechts 

1 verplaatsing nodig is voor de aanvrager (bv. niet opnieuw langskomen voor brief van dokter). 

Aanvragers mogen ook een vertrouwenspersoon meebrengen als hulp, bv. een vriend, familielid, 

therapeut, advocaat.  

 Optionele bijkomende informatie aangebracht door aanvrager 5.7.3.

Aanvragers mogen ook zelf informatie aanleveren die nuttig zou kunnen zijn voor de beoordeling, 

zoals het voorkomen van secundaire beperkingen die niet onmiddellijk zichtbaar zijn tijdens de 

functionele beoordeling, bv. disoriëntatie, vermoeidheid, evenwichtsmoeilijkheden. Deze 

bijkomende informatie kan o.a. bestaan uit: 

 Een gedetailleerde verklaring van een zorgverlener (bv. specialist in zelfstandig wonen, 

revalidatie-adviseur) omtrent waarom de symptomen het gebruik van OV belemmeren. 

 Een gedetailleerde verklaring van een medische specialist (bv. arts, psycholoog, therapeut) 

omtrent medische of beperkende karakteristieken die gebruik van OV belemmeren. 

 Een gedetailleerd persoonlijk logboek dat de invloed van het verplaatsen op de handicap, 

gezondheid, energie, uithoudingsmogelijkheid, etc. beschrijft. Een voorbeeld van dergelijk 

logboek kan zijn ‘Ik wandelde 500 meter naar de winkel en moest vervolgens 20 min rusten 

alvorens ik voldoende energie had om mijn boodschappen te kunnen doen’. 
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 Een gedetailleerde opsomming van alle drempels die de persoon belemmeren om naar de 

bushalte of het station te wandelen, bv. geen voetpaden, drukke kruispunten, heuvelachtig. 

 Beslissing nemen en doorgeven aan aanvrager 5.7.4.

Het is aangeraden om een uitgebreide handleiding te voorzien met een beschrijving van het 

volledige beoordelingsproces. Op basis van het aanvraagformulier, persoonlijk interview, eventuele 

functionele beoordeling en bijkomende informatie door de aanvrager zelf of door professionals, 

wordt de beslissing genomen. Hierbij wordt aangegeven of de persoon onvoorwaardelijk toegelaten 

is, voorwaardelijk toegelaten, tijdelijk toegelaten of niet toegelaten. Deze beslissing wordt 

vervolgens doorgegeven aan de aanvrager. 

Bij het beoordelingsproces mogen door de vervoersdienst geen kosten gerekend worden aan de 

aanvrager; zowel voor de beoordeling zelf als voor alle stappen die genomen dienen te worden om 

het dossier te vervolledigen (informatie van professionals). Indien na 21 dagen de beoordeling nog 

niet in orde is, heeft de persoon automatisch onvoorwaardelijke toelating tot ADA paratransit 

vervoer totdat het dossier volledig is. 

Indien een persoon een voorwaardelijke toelating krijgt, is het aangeraden om hierbij concrete 

voorbeelden te geven van verplaatsingen die deze persoon gebruikelijk maakt, en onder welke 

omstandigheden het paratransit vervoer wel of niet toegelaten is. Ook is het nuttig indien iemand 

van het vervoersbedrijf (idealiter niet de persoon die beoordeling afnam) als ‘vertrouwenspersoon’ 

contact opneemt met de aanvrager om deze voorwaarden verder uit te leggen. Bij een nieuwe 

verplaatsing kan 1-op-1 assistentie (bv. de aanvrager begeleiden tijdens de eerste keren met OV) de 

transitie van paratransit naar OV vergemakkelijken. 

Bij een weigering (niet toegelaten) of beperkte toelating dient ook steeds de reden meegedeeld te 

worden. Er dient een duidelijk (weliswaar vertrouwelijk) verslag opgemaakt te worden van elke 

beoordeling. Aanvragers kunnen in beroep gaan indien ze niet akkoord gaan met de beslissing. 

 Toeristen en bezoekers 5.7.5.

Onder toeristen en bezoekers worden personen verstaan die verblijven in het gebied dat door het 

vervoersbedrijf niet bediend wordt, of in een gebied dat bediend wordt door een vervoersbedrijf 

waarmee het vervoersbedrijf geen samenwerking heeft.  

Indien personen in hun eigen verblijfsgebied een geldige ADA geschiktheid hebben, moet er verder 

niets gebeuren en geldt dat ze geschikt zijn om gebruik te maken van het paratransit vervoer in een 

ander gebied. 

Indien personen geen informatie over de beoordeling hebben, kan informatie over de woonplaats 

en over de (mate van) beperking worden opgevraagd. Indien de beperking zichtbaar is (bv. rolstoel, 

blindengeleidehond), is geen bijkomende informatie benodigd en wordt vervoer voorzien. Indien de 

aanvrager langer dan 21 dagen vervoer wenst, is een reguliere ADA beoordeling nodig (cf. aan de 

wijze waarop het gebeurt bij een inwoner van het vervoersbedrijf). 

Een vervoersbedrijf is niet verplicht om meer dan 21 dagen vervoer te voorzien aan een bezoeker.  
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DEEL III/ ANALYSEFASE 

In de tweede fase onderzoeken de partners grondig de huidige situatie en identificeren verschillende 

elementen die een rol dienen te spelen in het uitwerken van de mobiliteitsindicatiestelling. Hierbij 

wordt er overleg gepleegd met de belanghebbenden. Het framework voor het instrument wordt 

bepaald in deze fase. 

6. Analyse persoonsgebonden kenmerken 

Het analyseren van de mobiliteitsmogelijkheden of -beperkingen van een persoon is een tweeledig 

verhaal.  

Een eerste aspect in de analysefase is het veldonderzoek waarbij belanghebbenden worden 

bevraagd over mogelijke knelpunten in functie van mobiliteit. Ook wordt nagegaan op welke 

manieren verschillende instanties personen inschalen. Dit werd bestudeerd aan de hand van diepte-

interviews bij betreffende instanties die reeds een inschaling doen doorheen het hele onderzoek. 

In de tweede plaats is het belangrijk een inventarisatie te doen van vergelijkbare methoden van 

inschaling en principes. Dit gebeurt aan de hand van een literatuurstudie naar wetenschappelijk 

gevalideerde meetinstrumenten en schalen m.b.t. zelfredzaamheid en mobiliteit. De literatuurstudie 

zal resulteren in een overzicht van bestaande zorgschalen die reeds in Vlaanderen gehanteerd 

worden. Hierna volgt een overzicht van de onderzochte zorgschalen, waarbij er specifieker zal 

gefocust worden op aspecten m.b.t. mobiliteit. 

 Zorgschalen 6.1.

Om een inschaling m.b.t. mobiliteit te kunnen maken, is een overzicht van zorgschalen die reeds 

gebruikt worden in Vlaanderen noodzakelijk.  

Binnen de Provinciale Hogeschool Limburg (nu PXL) werd in het verleden reeds heel wat expertise 

opgebouwd rond zorgschalen in functie van zelfredzaamheid. Zo werd er o.a. in opdracht van SEN 

vzw, in samenwerking met de studenten ergotherapie in functie van het afstudeerproject, een 

inventaris gemaakt van zorgschalen. Binnen het huidig onderzoek werd er onder meer 

gebruikgemaakt van deze opgebouwde expertise, waarbij de betrokken personen gecontacteerd 

werden. Deze personen werden bevraagd om het denkkader voor de mobiliteitsindicatiestelling 

beter vorm te geven, alsook om toestemming te vragen om beroep te kunnen doen op het eerder 

gepubliceerde werk. Huget Desiron gaf de uitdrukkelijke toestemming om gebruik te maken van de 

publicatie van 2008 omtrent zorgschalen (Desiron H., persoonlijke communicatie). 

Binnen de publicatie van Desiron H. et al. (2008) 15 werd in het kader van de 

mobiliteitsindicatiestelling een selectie gemaakt van de relevante meetinstrumenten m.b.t. 

mobiliteit. Daarna werd er een specifieke analyse gemaakt van mobiliteitsgerelateerde onderdelen. 

Verder werd er een bijkomende literatuurstudie gedaan naar de nieuwe ontwikkelingen op gebied 

van zorgschalen die gehanteerd worden in de Vlaamse zorgsector, zoals het Zorg-Zwaarte-

Instrument van het VAPH en de Bel-Rai. Beide schalen worden hierna toegelicht. 

 De Barthel ADL-index 6.1.1.

Desiron et al. (2008) omschrijven de Barthel ADL-index als een vragenlijst die oorspronkelijk gebruikt 

werd voor patiënten met een neuromusculaire of musculoskelatale problemen, waarbij de mate van 

onafhankelijkheid werd in kaart gebracht. Een uitgebreide testing en validatie gebeurden bij de 

                                                           
15 Désiron H., Lemmens J., Nuyts E., Autonomie-versus-nood-aan-hulp-van-derden-wie-bepaalt-op-welke-wijze-noden, Sen vzw, 2008, 

(hierna Desiron H. et al., 2008). 
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doelgroep van personen met een cerebro-vasculair accident (CVA). In Vlaanderen wordt deze 

vragenlijst echter gebruikt bij een meer diverse doelgroep.  

De Barthel ADL-index wil een registratie opmaken van datgene wat een persoon doet, en niet van 

zijn vaardigheden, ongeacht er gebruik gemaakt wordt van hulpmiddelen. Het is van belang om net 

datgene in kaart te brengen dat noodzakelijk is voor het bepalen van de mate van onafhankelijkheid 

in het dagelijks leven. 

Belangrijk in de scoring van de Barthel ADL-index is dat deze beperkt is, waardoor er weinig plaats is 

voor nuanceringen. En de persoon die de vragenlijst afneemt, kan onbewust een subjectieve invloed 

uitoefenen op de scores. De interpretatie van de begrippen kan anders gebeuren, waardoor ook de 

score anders kan zijn tussen verschillende disciplines.  

 Specifieke bevraging vanuit de zorgschaal naar mobiliteit 6.1.1.1.

In het kader van het onderzoek werden een aantal items geselecteerd uit de bestaande vragenlijst 

die bevraagd moeten worden in functie van de vaardigheden van de persoon die nood heeft aan 

vervoer. Uit de vragenlijst van de Barthel ADL-index worden volgende items gehaald, die bruikbaar 

zijn voor de mobiliteitsindicatiestelling (vertaald vanuit het Engels):  

 Mobiliteit: (op vlakke grond) 

0 = kan zich niet verplaatsen 

5 = onafhankelijk met rolstoel, inclusief hoeken > 45 meter 

10 = loopt met behulp van 1 persoon (met woorden of lichamelijk) > 45 meter 

15 = onafhankelijk (maar mag alle hulpmiddelen hanteren, bijv. stok) > 45 meter 

 Traplopen: 

0 = niet in staat tot traplopen 

5 = heeft hulp nodig (met woorden, lichamelijk, met het dragen van een hulpmiddel) 

10 = onafhankelijk 

 De KATZ- en Weckx-schaal  6.1.2.

Omdat de Weckxschaal een afgeleide is van de KATZ-schaal, wordt deze mee opgenomen bij de 

bespreking van de KATZ-schaal. 

De KATZ-schaal wordt gebruikt om een persoon zijn vaardigheden in functie van Lichamelijke 

Activiteiten Dagelijks Leven (ADL) in kaart te brengen. Oorspronkelijk was dit voor personen met 

chronische ziektes, MS en heupfracturen, maar werd dit door de ontwerpers bijgesteld voor heel 

wat meer aandoeningen (Desiron H. et al., 2008). 

In België wordt de KATZ-schaal, als klein onderdeel, gebruikt in functie van de zorgverzekering op 

zowel federaal als Vlaams niveau. De KATZ-schaal werd daarvoor uitgebreid met de Weckx-schaal en 

is een tool die gebruikt wordt bij het inschalen van ouderen bij een aanvraag voor een Woon- en 

Zorgcentrum.   

De Weckx-schaal is een Vlaamse versie van de KATZ-schaal, maar kent een uitbreiding naar 

oriëntering, situaties van de persoon in functie van het wonen, en de mantelzorgers. Belangrijk 

hierbij is dat de KATZ-schaal vertaald werd naar het Nederlands, en deze vertaling werd getest op de 

doelgroep van de ouderen (Buntinx et al., 2002, 2005)16, wat een andere doelgroep is, dan waarvoor 

het oorspronkelijk werd ontwikkeld.  

                                                           
16 Buntinx F., De Lepeleire J., Fontaine O. & Ylieff M. (2000). Qualidem. Literatuuroverzicht en data-analyse. Qualidem : Leuven/Liège, via 
https://gbiomed.kuleuven.be/english/research/50000687/50000695/qualidem/qualidem-report-2005 
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 Specifieke bevraging vanuit de zorgschaal naar mobiliteit 6.1.2.1.

Uit de vragenlijst van de KATZ/Weckx-schaal worden volgende items gehaald, die bruikbaar zijn voor 

de mobiliteitsindicatiestelling: 

 Transfers en verplaatsing: 

1 = is zelfstandig voor de transfer en kan zich volledig zelfstandig verplaatsen zonder 

mechanische hulpmiddelen en/of hulp van derden 

2 = is zelfstandig voor de transfer en voor zijn verplaatsingen, mits het gebruik maken van 

mechanische hulpmiddelen  

3 = heeft volstrekte hulp nodig van derden voor minstens één van de transfers en/of zijn 

verplaatsingen 

4 = is bedlegerig ifv zit in een rolstoel en is volledig afhankelijk van anderen om zich te 

verplaatsen 

 Oriëntatie in tijd en ruimte  

0 = geen probleem 

2 = occasioneel gedesoriënteerd 

3 = voortdurend gedesoriënteerd 

 Woonsituatie onder hetzelfde dak 

0 = met beschikbare, valide persoon 

1 = met valide niet-beschikbare persoon of met niet-valide persoon 

2 = alleenwonend 

 Mantelzorg, niet onder hetzelfde dak: 

0 = intensief, frequent, maximaal 

1 = partieel, regelmatig, soms 

2 = afwezig, sporadisch, minimaal 

 De ELIDA-schaal 17 6.1.3.

ELIDA-schaal is een afkorting voor: Estimation of Loss of Independence in Daily Activities. Deze 

schaal werd ontwikkeld om de nood aan hulp van derden voor personen met een paraplegie in kaart 

te brengen. De schaal werd ontwikkeld vanuit de Universiteit Gent, waarbij er slechts gevalideerd 

werd in één bepaalde studie die een relatief beperkte groep NAH patiënten bevatte 18. De schaal is 

ontwikkeld om de nood aan hulp van derden in kaart te brengen, het aantal uren zorg dat zou nodig 

zijn om zo optimaal mogelijk te kunnen functioneren en om te kunnen voldoen aan de zorgbehoefte 

van de patiënt (Brusselmans, 1992). 

 Specifieke bevraging vanuit de zorgschaal naar mobiliteit 6.1.3.1.

Uit de vragenlijst van de ELIDA-schaal worden volgende items gehaald, die bruikbaar zijn voor de 

mobiliteitsindicatiestelling: 

 Activiteiten buiten de woning:  

1 = kan zich veilig en zelfstandig in de directe woonomgeving verplaatsen (ongeveer 100m) 

bij rolstoelgebruik met inbegrip van op- en afrijden van stoepen en kleine hindernissen 

2 = kan veilig en volledig zelfstandig de boodschappen doen in een gekende omgeving 

3 = kan zich veilig en zelfstandig verplaatsen binnen een niet gekende omgeving, bij 

rolstoelgebruik met inbegrip van op- en afrijden van stoepen en kleine hindernissen 

(verplaatsing op gevarieerd terrein inbegrepen) 

4 = Kan zelfstandig gebruik maken van het openbaar vervoer 

                                                           
17 Desiron H. et al., 2008 
18 Brusselmans W., Validiteit en betrouwbaarheid van de ELIDA schaal, In: Liber Amicorum ter gelegenheid van het Emeritaat Prof. Dr. 
Claessens H., 1992, 65-76. (hierna Brusselmans, 1992). 
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5 = Kan zich veilig en volledig zelfstandig met fiets, motorfiets, of auto in het verkeer 

bewegen (zelfstandig in- en uitstappen inbegrepen) 

  Communicatie en basisvaardigheden 

1 = Kan zelfstandig telefoneren (hanteren van normaal toestel + gesprek voeren) 

2 = Kan zelfstandig boek/tijdschrift/krant hanteren en lezen 

3 = Kan zelfstandig berichten neerschrijven, vb. boodschappenlijst samenstellen 

(schrijfgerief nemen, schrijven, inzicht) 

4 = Kan zelfstandig geld hanteren (zowel manueel, verstandelijk, sensorieel als beheer van 

budget) 

5 = Kan zelfstandig activiteiten verrichten in een al dan niet rolstoel toegankelijk openbaar 

gebouw (vb. post, gemeentehuis, bank ... ) 

 De ZAS 19  6.1.4.

De ZAS (Zorg-Afhankelijkheidschaal) is binnen Vlaanderen niet gekend. Het is een schaal die werd 

ontwikkeld om toe te passen binnen de verpleging en de zorgafhankelijkheid voor personen met een 

mentale beperking en ouderen in kaart wil brengen. De lijst die gebruikt wordt voor de afname van 

de schaal, is een vrij uitgebreide en goed gedefinieerde vragenlijst. Dit is belangrijk om de 

interpretaties van de afnemer in de mate van het mogelijke te beperken. De ZAS is oorspronkelijk 

een Engelstalige schaal nl. de CDS, of the Care Dependence Scale. 

 Specifieke bevraging vanuit de zorgschaal naar mobiliteit 6.1.4.1.

Uit de vragenlijst van de ZAS-schaal worden volgende items gehaald, die bruikbaar zijn voor de 

mobiliteitsindicatiestelling: 

 Lichaamshouding: de mate waarin de patiënt in staat is bij een bepaalde activiteit een juiste 

houding aan te nemen 

1 = Patiënt is niet in staat zelfstandig van lichaamshouding te veranderen 

2 = Patiënt is beperkt in staat zelfstandig een gewenste lichaamshouding aan te nemen bij 

activiteiten 

3 = Patiënt is in staat een juiste lichaamshouding aan te nemen bij activiteiten, maar past 

dit onvoldoende zelfstandig toe 

4 = Patiënt heeft weinig beperkingen in het zelfstandig aannemen van de juiste 

lichaamshouding 

5 = Patiënt heeft geen beperkingen in het zelfstandig aannemen van de juiste 

lichaamshouding 

  Mobiliteit: De mate waarin de patiënt fysiek in staat is zich zelfstandig voort te bewegen 

1 = Patiënt is immobiel en niet in staat tot het zelfstandig gebruik van hulpmiddelen 

2 = Patiënt is beperkt in staat zich zelfstandig voort te bewegen; maakt veelal gebruik van 

hulpmiddelen 

3 = Patiënt is redelijk mobiel, eventueel met gebruik van hulpmiddelen 

4 = Patiënt is in staat zich vrijwel zelfstandig voort te bewegen 

5 = Patiënt is volledig in staat zich zelfstandig voort te bewegen 

 Contact met anderen: De mate waarin de patiënt in staat is tot het aangaan, onderhouden en 

afbreken van sociaal contact 

1 = Patiënt is niet in staat zelfstandig contacten met anderen te leggen; reageert positief op 

prettige belevingen en/of negatief op onprettige belevingen 

                                                           
19 Desiron H. et al., 2008; Dijkstra, A. et al., Het meten van zorgafhankelijkheid met de Zorgafhankelijkheidsschaal (ZAS ): een handleiding, 
Groningen: Noordelijk Centrum voor Gezondheidsvraagstukken, Rijksuniversiteit Groningen, via http://www.zorgvoorkwaliteit.com/wp-

content/uploads/Toelichting_op_CDS_zorgafhankelijkheidschaal_pag25tot29.pdf, geconsulteerd op 20.11.2014. 
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2 = Patiënt is beperkt in staat zelfstandig contacten met anderen te leggen; reageert op 

voor de patiënt belangrijke personen 

3 = Patiënt is in staat tot het zelfstandig onderhouden van een beperkt aantal contacten 

met voor de patiënt belangrijke personen 

4 = Patiënt is vrijwel zelfstandig in het aangaan, onderhouden en afbreken van contacten; 

weet enigszins inhoud te geven aan deze contacten 

5 = Patiënt is zelfstandig in het aangaan, onderhouden en afbreken van contacten; weet 

inhoud te geven aan deze contacten 

 Waarde- en normbesef: De mate waarin de patiënt in staat is zelfstandig leefregels te 

hanteren 

1 = Patiënt is niet in staat zelfstandig leefregels herkenbaar te gebruiken 

2 = Patiënt is in staat een beperkt aantal leefregels binnen de woongroep te hanteren 

3 = Patiënt is in staat zich te houden aan gestelde leefregels binnen de woongroep; een 

privacy besef is niet aanwezig 

4 = Patiënt is zich bewust van de geldende leefregels, zowel binnen als buiten de 

woongroep; gedraagt er zich niet altijd naar; een privacy besef is beperkt aanwezig 

5 = Patiënt is zich bewust van de geldende leefregels, zowel binnen als buiten de 

woongroep; gedraagt er zich naar; verwoord de eigen behoefte aan privacy 

 Dagelijkse activiteiten: De mate waarin de patiënt in staat is zelfstandig invulling te geven aan 

de dagelijkse bezigheden binnen de woongroep 

1 = Patiënt is niet in staat zelfstandig een bijdrage te leveren aan het leefklimaat 

2 = Patiënt is onder begeleiding in staat zelfstandig een aantal eenvoudige activiteiten uit 

te voeren 

3 = Patiënt is in staat een aantal bezigheden zelfstandig uit te voeren; pakt deze alleen op 

indien de patiënt daartoe gestimuleerd wordt 

4 = Patiënt is in staat gedurende een bepaalde tijd zich zelfstandig te concentreren op de 

dagelijkse bezigheden; ontleent eigenwaarde aan deze activiteiten 

5 = Patiënt is in staat zelfstandig op gestructureerde wijze inhoud te geven aan de 

dagelijkse bezigheden; ontleent eigenwaarde aan het resultaat van zijn bijdrage daaraan 

 Recreatieve activiteiten: De mate waarin de patiënt in staat is zelfstandig deel te nemen aan 

ontspannende activiteiten buiten de woongroep 

1 = Patiënt is niet in staat zelfstandig invulling te geven aan zijn ontspanning; kan passief 

genieten van zaken die in de omgeving plaatsvinden 

2 = Patiënt is beperkt in staat zelfstandig deel te nemen aan of aanwezig te zijn bij 

ontspannende activiteiten; geniet veelal van de dingen die er plaatsvinden 

3 = Patiënt is onder begeleiding in staat zelfstandig deel te nemen aan recreatieve 

bezigheden; pakt deze activiteiten echter niet zelfstandig op 

4 = Patiënt is in staat vrijwel zelfstandig invulling te geven aan de eigen vrije tijdsbesteding; 

is daarbij afhankelijk van begeleiding 

5 = Patiënt is in staat zelfstandig invulling te geven aan de eigen vrijetijdsbesteding 

 Leervermogen: De mate waarin de patiënt in staat is om zelfstandig kennis en/of 

vaardigheden aan te leren dan wel het geleerde in stand te houden 

1 = Patiënt is niet in staat bestaande vaardigheden te onderhouden 

2 = Patiënt is door veelvuldig herhalen in staat bestaande vaardigheden te onderhouden 

3 = Patiënt is door herhalen in staat nieuwe eenvoudige vaardigheden aan te leren; 

aangeleerde vaardigheden dienen onderhouden te worden 

4 = Patiënt is in staat nieuwe eenvoudige vaardigheden aan te leren; er treedt nauwelijks 

verlies van bestaande vaardigheden op 

5 = Patiënt is in staat nieuwe complexe vaardigheden aan te leren en kent geen verlies van 

bestaande vaardigheden 
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 De GARS 20  6.1.5.

De GARS (de Groninger Activiteiten Restrictieschaal), is net zoals de ZAS een zorgschaal die niet 

wordt gehanteerd in België.  

De GARS werd ontwikkeld om de hulpbehoevendheid in kaart te brengen bij extramurale zorg. De 

doelgroep die voor ogen werd gehouden bij het ontwikkelen van deze schaal waren vooral 

reumapatiënten, 65-plussers, kankerpatiënten, psychiatrische patiënten, … Na validatie blijkt dat 

deze vragenlijst bruikbaar is bij alle personen. Het is een test die door de persoon zelf moet ingevuld 

worden, bij individueel contact als via briefwisseling.  

De GARS wil de mate van beperking van een persoon in kaart brengen volgens het principe hoe 

hoger de score, hoe groter de beperking/handicap. Het zelf invullen van de vragenlijst is niet voor 

elke doelgroep vanzelfsprekend en kan dan ook bepalend zijn voor de score. In dat geval is een 

aanvulling vanuit zorgverlening en/of mantelzorgers zeker erg waardevol.  

 Specifieke bevraging vanuit de zorgschaal naar mobiliteit 6.1.5.1.

Uit de vragenlijst van de GARS-schaal worden volgende items gehaald, die bruikbaar zijn voor de 

mobiliteitsindicatiestelling: 

 Kunt u, geheel zelfstandig, vanuit een stoel overeind komen?  

1 = Ja, dat kan ik geheel zelfstandig zonder enige moeite 

2 = Ja, dat kan ik geheel zelfstandig, maar wel met enige moeite 

3 = Ja, dat kan ik geheel zelfstandig, maar met veel moeite 

4 = Nee, dat kan ik niet zelfstandig, maar alleen met hulp van anderen 

 Kunt u geheel zelfstandig, rondlopen in huis? 

1 = Ja, dat kan ik geheel zelfstandig zonder enige moeite 

2 = Ja, dat kan ik geheel zelfstandig, maar wel met enige moeite 

3 = Ja, dat kan ik geheel zelfstandig, maar met veel moeite 

4 = Nee, dat kan ik niet zelfstandig, maar alleen met hulp van anderen 

 Kunt u, geheel zelfstandig, de trap op- en aflopen? 

1 = Ja, dat kan ik geheel zelfstandig zonder enige moeite 

2 = Ja, dat kan ik geheel zelfstandig, maar wel met enige moeite 

3 = Ja, dat kan ik geheel zelfstandig, maar met veel moeite 

4 = Nee, dat kan ik niet zelfstandig, maar alleen met hulp van anderen 

 Kunt u, geheel zelfstandig, buitenshuis rondlopen (eventueel met stok)? 

1 = Ja, dat kan ik geheel zelfstandig zonder enige moeite 

2 = Ja, dat kan ik geheel zelfstandig, maar wel met enige moeite 

3 = Ja, dat kan ik geheel zelfstandig, maar met veel moeite 

4 = Nee, dat kan ik niet zelfstandig, maar alleen met hulp van anderen 

 De Bel-schaal 21 6.1.6.

De Bel-schaal (Beoordeling Eerste Lijn of Basis Eerste Lijnsprofielschaal) is eveneens een schaal die 

gebruikt wordt om de zorgafhankelijkheid van een persoon in kaart te brengen. Er wordt gemeten 

op 4 verschillende niveaus: de ADL, de huishoudelijke ADL, de sociale ADL en de geestelijke 

gezondheid. De inschaling van de lichamelijke ADL gebeurt aan de hand van de KATZ-schaal, die 

volledig wordt overgenomen.   

In België wordt deze gebruikt om de tussenkomst van de Vlaamse zorgverzekering te bepalen. 

Belangrijk aandachtspunt is dat de score gebeurt op een schaal van slechts 3, waarbij de nuancering 

                                                           
20 Desiron H. et al., 2008. 
21 Desiron H. et al., 2008; 
http://www.cfsinfo.be/Documentatie/CVS%20Recht%20politiek%20wet/Arbeidsongeschikt/Bel%20schaal%20en%20katz%20schaal.htm, 
http://www.zorg-en-gezondheid.be/Vlaamse-zorgverzekering/Recht-op-tegemoetkoming/#4 

http://www.cfsinfo.be/Documentatie/CVS%20Recht%20politiek%20wet/Arbeidsongeschikt/Bel%20schaal%20en%20katz%20schaal.htm
http://www.zorg-en-gezondheid.be/Vlaamse-zorgverzekering/Recht-op-tegemoetkoming/#4
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erg beperkt is. Wel wordt er niet enkel rekening gehouden met vaardigheden of beperkingen in 

functie van het uitvoeren van activiteiten, maar wordt er ook met de context en de geestelijke 

gezondheid van de patiënt.  

 Specifieke bevraging vanuit de zorgschaal naar mobiliteit 6.1.6.1.

Uit de vragenlijst van de BEL-schaal worden volgende items gehaald, die bruikbaar zijn voor de 

mobiliteitsindicatiestelling: 

 Huishoudelijke ADL: 

o Boodschappen: score 0 tot en met 3 

 Lichamelijke ADL: 

o Verplaatsen 

 Sociale ADL; 

o Veiligheid in en om het huis 

 Geestelijke gezondheid: 

o Desoriëntatie in tijd 

o Desoriëntatie in ruimte 

o Desoriëntatie in personen 

o Niet-doelgericht gedrag 

o Storend gedrag 

o Initiatief loos gedrag 

o Neerslachtige stemming 

o Angstige stemming 

 Bel-RAI 22 6.1.7.

De Bel-RAI is een project van de FOD Volksgezondheid, waarbij er online een registratie kan 

gebeuren van patiëntengegevens, die afkomstig kunnen zijn van verschillende instanties. Op die 

manier streeft men ernaar om de informatiestroom tussen de verschillende zorginstanties te 

verbeteren en te optimaliseren.  

De Bel-RAI verzamelt een massa aan informatie, dankzij verschillende zorgverstrekkers, maar dit 

heeft natuurlijk consequenties. Voor het verwerken van deze informatie wordt er een online-

applicatie aangeboden. Hier gelden de principes van de wet op de privacy, en is het delen van 

bepaalde informatie over verschillende disciplines heen, geen sinecure.  

Er is op dit moment een onderzoek lopende betreffende het gebruik van Bel-RAI, maar hier is verder 

nog geen concrete informatie gekomen betreffende implementatie en gebruik.  

 Zorg-Zwaarte-Instrument 23 6.1.8.

 ZZI: Ontstaan van het instrument 6.1.8.1.

Het Zorg-Zwaarte-Instrument (ZZI) werd gevalideerd via het VAPH. Het is binnen het VAPH ontstaan 

omdat er vanuit de verschillende voorzieningen de boodschap werd gegeven dat er toch een 

onduidelijkheid is rond de diversiteit van de cliënteel. Voorheen werd er gewerkt aan de hand van 3 

modules, waarbij een cliënt ondersteuning nodig heeft: 
1) enkel voor begeleiding; 2) voor dagbesteding en/of; 3) voor nachtopvang.  
Deze modules bleken te weinig bepalend te zijn om in te schatten hoeveel zorg iemand specifiek 
nodig heeft, zeker om tot een goedkeuring te komen naar dagbesteding, nursing, etc …  

                                                           
22 https://www.ehealth.fgov.be/nl/application/applications/BELRAI.html; http://wiki.belrai.org/nl/Wiki.jsp?page=Schalen 
23 Bron: Diepte-interview Sofie Heymans VAPH; Heymans, S. & Molleman, C.,Meten van ondersteuningsbehoeften bij volwassen personen 

met een beperking, NTZ, 1., 2014, 3-19.; http://www.vaph.be/vlafo/view/nl/7707139-Zorgzwaarte-
instrument%3A+meten+om+te+weten.html  

https://www.ehealth.fgov.be/nl/application/applications/BELRAI.html
http://wiki.belrai.org/nl/Wiki.jsp?page=Schalen
http://www.vaph.be/vlafo/view/nl/7707139-Zorgzwaarte-instrument%3A+meten+om+te+weten.html
http://www.vaph.be/vlafo/view/nl/7707139-Zorgzwaarte-instrument%3A+meten+om+te+weten.html
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Om dit cliënteel beter te screenen en de ondersteuningsmaatregelen te verbeteren, is het belangrijk 

om een meer diepgaande bevraging te doen. Het VAPH is op zoek gegaan naar een verdiepende 

vragenlijst en kwam terecht bij de SIS (Supports Intensity Scale of Schaal Intensiteit van 

Ondersteuningsbehoeften). Dit is een Amerikaanse schaal die een inschatting maakt van hoeveel 

ondersteuning een PMB nodig heeft binnen de maatschappij, ongeacht de problematiek.  

Om de fysieke beperkingen ruim genoeg in kaart te brengen, werden er fragmenten vanuit de ELIDA- 

en Barthel-schaal toegevoegd. Verder werden er vragen toegevoegd vanuit de SGZ (Storende 

gedragsschaal), het registratieformulier Vanermen en de vragenlijst zelfredzaamheid. De 

screeningslijst Sociaal-Emotioneel Functioneren werd opgenomen in het ZZI, waardoor er een meer 

uitgebreid beeld van de cliënt gevormd kan worden op psychisch vlak. Hierbij kan de meest correcte 

koppeling gemaakt worden van type zorg die de persoon in kwestie nodig heeft. 

 ZZI: Gebruik doelgroep in Vlaanderen 6.1.8.2.

Zoals eerder werd vermeld, is het ZZI een instrument van het VAPH. Het VAPH is een dienstverlening 

vanuit de overheid, die instaat voor personen van 18 tot en met 65 jaar. Hierbij is het belangrijk te 

noteren dat met de 6de staatshervorming, de bevoegdheden en doelgroep zal worden uitgebreid 

worden naar ouderen. Het is wel belangrijk dat het ZZI gebruikt kan worden, ongeacht welk 

ziektebeeld, ongeacht welke leeftijd. Het is dus doelgroep-overschrijdend, wat een grote 

meerwaarde is.  

 ZZI: Validiteit 6.1.8.3.

Er zijn reeds een aantal validiteitsstudies gedaan met een aantal aanpassingen en momenteel is de 

inhoudelijke validiteit goed bevonden. Tot op heden is het ZZI enkel in een testfase gebruikt, en 

werd deze nog niet geïmplementeerd in het algemene beleid van het VAPH.  

 ZZI: Kritische bedenkingen 6.1.8.4.

De inschaling a.d.h.v. het ZZI is zeer tijdsintensief. Een gemiddelde afname van dit instrument wordt 

geschat op twee uur en half. Dit is zeer intensief voor de inschaler, maar nog meer voor de cliënt, en 

niet altijd een haalbare kaart.  

Ook belangrijk aspect in dit verhaal is dat de inschaler een intensieve training van 2 dagen moet 

volgen, moet deelnemen aan intervisie momenten en dat er een helpdesk moet zijn om als 

klankbord te dienen.  

Terwijl de multidisciplinaire teams (MDT’s) op provinciaal niveau actief zijn, staan de inschalers van 

de MDT’s toch erg ver af van hun cliënteel.  

Een bijkomend punt in deze hele procedure is de manier van inschalen. Wanneer de cliënt capabel 

is, dan kan dit gebeuren samen met 1 extra informant. Dat wil zeggen dat de screening gebeurt met 

de cliënt, in aanwezigheid van een derde persoon. Dit is iemand die de cliënt kent, en die kritisch 

mee luistert naar de gegeven informatie. Het is dus iemand die het verhaal van de cliënt kan 

bevestigen, of indien nodig bijkomende informatie kan geven. Indien de persoon niet capabel is, dan 

zullen er 2 informanten nodig zijn voor objectivering van afname en toetsing naar juistheid in 

informatie. Naar inventarisatie en tijdsbesteding, is dit zeer intensief voor alle betrokken partijen en 

kan dit heel wat kosten met zich meebrengen.  

Te noteren valt dat de inschaling enkel gebeurt op vraag van de cliënt, hetgeen voor een aantal 

cliënten met een beperking niet tot de mogelijkheden behoort.  
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 ZZI: in functie van mobiliteitsindicatiestelling 6.1.8.5.

De verdieping in het ZZI en de koppeling naar de vaardigheden die hierin gescreend kunnen worden, 

zal verder worden opgenomen in titel 9.2 Koppeling tussen vaardigheden en Zorg-Zwaarte 

Instrument (VAPH).  
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7. Analyse van niet-persoonsgebonden mobiliteitsgerelateerde vaardigheden 

 Evaluatie van toegankelijkheid vervoerswijze door principe van 5 B’s 7.1.

De toegankelijkheid van een vervoerswijze kan geëvalueerd worden door ‘het principe van de 5 B’s’. 

Hierbij staat elke B staat voor een criterium dat positief dient ingevuld te worden opdat de 

vervoerswijze toegankelijk zou zijn: Beschikbaar – Bereiken – Betreden – Bezoeken en gebruiken – 

Begrijpen.24 Naast de beschikbaarheid, geven de overige B’s categorieën van vaardigheden weer die 

op soortgelijke wijze vertaald kunnen worden naar vaardigheden die nodig zijn voor het gebruik van 

toegankelijk vervoer. 

 Beschikbaar: Een vervoerswijze is gebonden aan tijdstippen en locaties. Zo is het OV meestal 

enkel overdag gegarandeerd (begrensd in tijd) en slechts mogelijk om op- en af te stappen bij 

stations of halteplaatsen (begrensd in ruimte).  

 Bereiken: Een (toegankelijk) voertuig moet kunnen bereikt worden. In het geval van het OV 

betekent dit bv. het zich (al dan niet zelfstandig) naar een halte moeten verplaatsen. 

 Betreden: Het betreden van een voertuig kan inhouden dat er niveauverschillen (bv. enkele 

trappen) moeten overbrugd worden, mogelijk met gebruik van een hulpmiddel of met 

assistentie. 

 Bezoeken en gebruiken: Onder het bezoeken en gebruiken van een vervoerswijze verstaan we 

verschillende taken zoals het aankopen van een vervoersbewijs, het staan-zitten-liggen in een 

voertuig, een signaal geven bij aankomst aan de bestemming, etc. 

 Begrijpen: Het begrijpen van relevante informatie, voor en tijdens de verplaatsing (bv. 

dienstregeling opzoeken of instructies verstaan/lezen), is noodzakelijk om een bepaalde 

vervoerswijze te kunnen gebruiken. 

Deze 5 principes kunnen worden toegepast op verschillende schaalniveaus namelijk zowel op een 

meer algemener niveau, als op een laag schaalniveau waarbij alle onderdelen van het traject in 

detail beoordeeld worden. Onderstaande figuur geeft de verplaatsing van thuis naar de bioscoop 

weer op de verschillende niveaus. 

Figuur 5: Illustratie van de verschillende schaalniveaus bij het maken van een verplaatsing 
25

 

 

 

                                                           
24 Aerts, E. (2011). Naar een toegankelijk openbaar domein. Vlaamse Stichting Verkeerskunde lokaal 3. 
25 Aerts, E. (2011). Naar een toegankelijk openbaar domein. Vlaamse Stichting Verkeerskunde lokaal 3. 
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 Gedetailleerde opsomming van relevante vaardigheden 7.2.

Om te bepalen of een bepaalde vervoerswijze toegankelijk is, worden in eerste instantie alle 

vaardigheden opgelijst waarover iemand moet beschikken om gebruik te kunnen maken van deze 

vervoerswijze. Deze vaardigheden worden zo breed mogelijk en op een zo gedetailleerd mogelijk 

niveau opgelijst, d.w.z. op microschaalniveau. 

 Vaardigheden m.b.t. informatie 7.2.1.

 Instructies 

o Gesproken instructies horen, verstaan en begrijpen 

o Geschreven/getoonde instructies lezen en begrijpen 

- Bv. op hoogte van rolstoel 

- Bv. begrijpen van boodschappen 

- Bv. in een andere taal 

o Dienstregeling  

o Pictogrammen begrijpen 

o Gebruik kunnen maken van GSM en/of smartphone 

 Onverwachte gebeurtenissen 

o Informatie begrijpen bij onverwachte gebeurtenissen 

o Informatie durven/kunnen vragen bij onverwachte gebeurtenissen 

o Vragen durven/kunnen stellen voor meer informatie 

 Oriëntatie 

o De juiste bus of trein vinden 

o Herkennen van de juiste bestemming 

o Aan de juiste halte van de bus of trein kunnen afstappen 

o Weg vinden in bekende omgeving 

o Weg vinden in onbekende omgeving  

o Lift terugvinden in station 

o Lift kunnen gebruiken in station 

o Weg vinden tot aanmeldpunt bij visuele beperking (eventueel na training) 

o Weg vinden tot juiste halte bij wijziging (bij auditieve beperking) 

 Werking en voorwaarden vervoerswijze 

o Informatie terugvinden via internet, brochure, telefonisch 

o Dienstregeling kunnen lezen/begrijpen 

o Opzoeken welke haltes/voertuigen toegankelijk zijn 

 Algemeen 

o Wegcodes kennen en respecteren 

o Op tijd thuis vertrekken naar de halte en klaarmaken 

 Reservatie 

o Reserveren via telefoon 

o Reserveren via internet 

o Reserveren via telefoon 

 Sociale vaardigheden 7.2.2.

 Omgang met anderen 

o Duidelijk maken wat je wel of niet wilt  

o Kennismaken met nieuwe mensen 

o Aangeven als iemand te dichtbij komt en/of ongewenste intimiteiten  

o Mogelijkheid om te reizen zonder chauffeur in hetzelfde voertuig/wagon 

o Iets durven/kunnen vragen aan de chauffeur of medereizigers 

 Omgaan met veranderingen  

o Rustig blijven indien onverwachte omstandigheden, bv. vertraging of afschaffing 
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o Iemand kunnen opbellen of contacteren als het voertuig niet (meer) komt 

 Fysieke vaardigheden 7.2.3.

 Zich kunnen verplaatsen naar halte 

o Straat oversteken  

o Weg vinden naar bushalte of station (zelfstandig) 

o Weg vinden naar bushalte of station (nadat iemand dit 1-2 keer toont/uitlegt)  

o Stoep op- en afstappen 

o Verste afstand dat je zelfstandig (zonder hulp van een ander persoon) kan wandelen, 

eventueel met hulpmiddel: 

- 100 meter 

- 200 meter 

- 500 meter 

- 1000 meter 

- Ik kan niet zelfstandig wandelen zonder hulp van een ander persoon  

o Wandelen over oneffen oppervlakten 

o Wandelen/navigeren langs kleine obstakels (bv. uitstekende buizen, afval op stoep) 

o Wandelen/navigeren langs grotere obstakels (bv. vuilbakken, bomen) 

o Veiligheidsregels in acht nemen 

 Voertuig kunnen betreden 

o Opstappen op bus of trein zonder handvat 

o 3 treden op- en afstappen indien er een handvat is 

o Een verdieping trappen op- en afstappen indien er een handvat is  

o Overstappen van een bus of trein naar een andere bus of trein 

o Auto in-/uitstappen 

o Weten hoe de rolstoel in het voertuig dient gezet te worden 

o Motorische vaardigheden om rolstoel te kunnen bedienen 

 Wachten op voertuig 

o 10 minuten stilstaan indien er geen zitplaats aan de halte is 

o 10 minuten wachten aan de halte indien er een (overdekte) zitplaats is 

 Verplaatsing voertuig 

o Rechtstaan op een bewegende bus of trein indien er een handvat is  

o Zitplaats vinden in bus of trein 

o Lichaamspositie behouden, bv. in stoel blijven zitten 

o 30 min – 60 min - … reizen zonder de mogelijkheid om naar het toilet te gaan 

 Signaal geven wanneer je wilt afstappen 

o Bv. mogelijkheid om drukknop te bedienen 

 Fijne handbewegingen, grof-motorisch … 

 Drukknop op hoogte van rolstoel 

 Vaardigheden m.b.t. vervoersbewijzen 7.2.4.

 Tickets aankopen vooraf aan de verplaatsing 

o Online 

o Aan ticket/betaalautomaat 

o Betaalhuisje 

 Tickets aankopen tijdens de verplaatsing 

o Bij chauffeur/conducteur 

o Ticket valideren 

o Geld tellen 

o Geldwaarde kennen 

 Uitzoeken van juiste vervoersbewijs en betalingsmogelijkheden 



 

 

  Mobilteitsindicatiestelling   Eindrapport 2014-2015            

         58 

 Fijne handbewegingen maken zoals geld tellen  

 Afstemming van vaardigheden met belanghebbenden 7.2.5.

De gedetailleerde lijst met relevante vaardigheden werd afgetoetst met belanghebbenden tijdens 

enkele focusgesprekken (focusgesprek De Lijn, focusgesprek NMBS en focusgesprek MAV’s). Hierbij 

werden ontbrekende vaardigheden aangevuld in bovenstaande lijst. 

 Analyse van beïnvloedende omgevingsfactoren 7.3.

 (Combinatie van) factoren die toegankelijkheid van vervoerswijze beïnvloeden 7.3.1.

De vaardigheden die nodig zijn om zich te kunnen verplaatsen met een bepaalde vervoerswijze, zijn 

onderhevig aan een aantal beïnvloedende (omgevings-)factoren. Zo kan een persoon die slecht te 

been is bv. wel een verplaatsing van 100 meter tot een bushalte afleggen tijdens droog weer 

overdag, maar is dit niet mogelijk indien het regent of indien er ’s avonds weinig licht is – tenzij deze 

persoon dan weer assistentie ter beschikking heeft om deze afstand af te leggen. Een combinatie 

van factoren kan een verplaatsing dus zowel vergemakkelijken als bemoeilijken. 

Een overzicht van verschillende omgevingsfactoren die ervoor kunnen zorgen dat een verplaatsing 

met een bepaalde vervoerswijze al dan niet toegankelijk is (en kan gebruikt worden), volgt hierna. 

 Assistentie 7.3.1.1.

Zowel de beschikbaarheid als de mate van assistentie zijn van belang om een vervoerswijze te 

kunnen gebruiken. Deze assistentie kan door verschillende partners aangeboden worden. 

Mate van assistentie 

 Geen assistentie 

o De gebruiker van de vervoerswijze dient zelf tot bij het voertuig te geraken, en dient 

zelfstandig een zitplaats in het voertuig te nemen. 

 Beperkte assistentie 

o De gebruiker wordt begeleid van de (buiten)deur tot aan de deur van het voertuig, 

en wordt geholpen om het voertuig te betreden. 

 Uitgebreide assistentie 

o De gebruiker wordt geholpen van gang tot gang, bv. begeleiding van de jas aandoen 

bij het vertrek tot plaatsnemen in het voertuig. 

De mate van assistentie kan ook afhankelijk zijn van het aantal medereizigers van de verplaatsing. 
Indien een PMB bv. uitgebreide assistentie nodig heeft tijdens de rit in het voertuig zelf, zal de mate 
van aangeboden assistentie verschillen indien deze gebruiker alleen in het voertuig zit, t.o.v. indien 
er nog andere gebruikers (met assistentievraag) aanwezig zijn. 

Duurtijd van assistentie 

 Assistentie vooraf aan de verplaatsing 

o De gebruiker wordt begeleid totdat hij/zij op correcte wijze in het voertuig zit; maar 

kan tijdens de verplaatsing zelf geen beroep doen op assistentie. 

 Assistentie tijdens de gehele verplaatsing 

o De gebruiker kan gedurende de hele verplaatsing (ook tijdens de rit) beroep doen op 

assistentie indien hij/zij dit nodig heeft. 

 Assistentie na de verplaatsing 

o De gebruiker wordt bij aankomst uit het voertuig geholpen en begeleid tot aan de 

(buiten)deur van de bestemming. 

Bij de duurtijd van assistentie zijn uiteraard ook combinaties mogelijk. Hierbij kan gedacht worden 

aan assistentie door de chauffeur vooraf en na de verplaatsing (bv. helpen met instappen en een 
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zitplaats bemachtigen, alsook hulp met uitstappen van het voertuig), maar wordt er tijdens de 

verplaatsing zelf geen assistentie geboden. 

Assistentie van de vervoersaanbieder 

 Assistentie van de chauffeur zelf 

o Persoonlijke assistentie wordt geleverd door de chauffeur zelf 

o Bv. een persoon met visuele beperking helpen het voertuig in te stappen  

 Assistentie door een medewerker van de vervoersaanbieder 

o De chauffeur zal zelf niet instaan voor de assistentie, maar een andere medewerker 

reist mee om de gebruiker te begeleiden. 

Persoonlijke assistentie 

 De gebruiker zorgt zelf voor een persoonlijke begeleider, bv. een familielid of mantelzorger, of 

een professionele verzorger. 

Assistentie van medereizigers 

 Indien de benodigde assistentie slechts beperkt is, bv. hulp bij het op- en/of afstappen van het 

voertuig, kan het ook mogelijk zijn dat medereizigers deze ondersteuning geven. 

 Er kan ook gedacht worden aan het afstaan van de zitplaats door medereizigers. 

 ICT 7.3.1.2.

Dankzij de ontwikkeling van slimme informatie- en assistentiesystemen op basis van ICT (informatie- 

en communicatietechnologie) kan (het gebruik van) bestaande infrastructuur toegankelijker gemaakt 

worden. Enkele types van ICT-hulpmiddelen worden hieronder kort besproken. 

BlueAssist 

 BlueAssist is een hulpmiddel voor personen die het OV niet durven of kunnen gebruiken 

omdat ze niet in staat zijn om een vraag te durven/kunnen stellen, omwille van 

communicatieve problemen. ‘BlueAssist’ is als systeem ontwikkeld door vzw Ithaka, een 

coachingcentrum voor personen met een verstandelijke beperking en nu ondergebracht in 

BlueAssist vzw. BlueAssist is (als basisgebruik) een uniek icoon, met op maat in te stellen 

vragen. Het is de bedoeling dat dit icoon internationaal (h)erkend wordt. Het bestaat onder de 

vorm van een eenvoudig blauw kaartje, en in de vorm van een smartphone-toepassing. Als de 

persoon een vraag wilt stellen, kan hij/zij het kaartje (met herkenbare BlueAssist-icoon) of de 

smartphone (met het icoon) tonen aan een medereiziger. Deze vragen worden op voorhand 

door een mantelzorger of begeleider ingesteld, en kunnen via een icoontje (app) op de 

smartphone opgeroepen worden of manueel getoond via het kaartje. 

Informatie aan de halte/station van het voertuig 

 Aankondigingen van voertuig 

o Visueel, auditief en/of pictogrammen 

o Bv. real-time informatieborden waarop wordt aangeduid wanneer het voertuig in 

aantocht is, eventueel m.b.v. bolletjes/symbolen zodat het ook begrijpelijk is voor 

personen die een andere taal spreken of niet kunnen lezen of horen. 

 Aankondigingen van onverwachte gebeurtenissen 

o Bv. informatie indien een voertuig vertraging heeft 

o Bv. informatie over welke buslijnen als vervanging kunnen gebruikt worden 

Informatie in het voertuig zelf 

 Aankondiging van volgende halte 

o Visueel, auditief, een schematisch overzicht van de lijn en/of haltes 
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o Bv. omroeping van volgende halte in het voertuig en verschijnen van haltebenaming 

op een verlicht scherm 

 Aankondiging van onverwachte gebeurtenissen 

o Bv. informatie indien een voertuig (onverwacht) moet stilstaan of omrijden 

Routeplanner tijdens de verplaatsing 

Voor personen met een verstandelijke beperking, personen met dementie, ouderen, e.a., kan een 
nuttig hulpmiddel eruit bestaan om een soort routeplanner met zich mee te dragen – waarop niet 
enkel hun volledige agenda met afspraken van die dag getoond wordt, maar ook de volledige 
verplaatsing. Hierbij kan dan de dienstregeling getoond worden, foto’s van landmarks onderweg, 
stappen die genomen moeten worden (bv. aankoop tickets), e.a. Deze routeplanner, eventueel in de 
vorm van een smartphone applicatie, kan een oplossing bieden voor personen die anders te onzeker 
zijn om zelfstandig hun verplaatsingen af te leggen (of hun ondersteunende netwerk).  

 Karakteristieken van vervoerswijze 7.3.1.3.

Elke vervoerswijze heeft zijn eigen specifieke kenmerken (zowel fysiek als organisatorisch) die ervoor 

kunnen zorgen dat een verplaatsing niet toegankelijk is (tenzij  bv. met assistentie).  

Fysieke karakteristieken 

 Mogelijkheid tot vervoeren van hulpmiddelen 

 Aantal toegankelijke zitplaatsen, zekerheid om (voorbehouden) zitplaats te bemachtigen 

 Aantal treden om voertuig te betreden 

 Aanwezigheid van toilet aan halte en/of in voertuig 

Organisatorische karakteristieken 

 Mogelijkheid om te reserveren, tijdsduur 

 Aantal medereizigers, extra reistijd om medereizigers te vervoeren 

 Weersomstandigheden 7.3.1.4.

Het kunnen gebruiken van een vervoerswijze kan afhankelijk zijn van de weersomstandigheden. Zo 

kan het voor iemand bv. niet mogelijk zijn om zich gedurende een uur met de bus te verplaatsen 

indien het heel warm weer is. 

 Verschillende weersomstandigheden 

o Sneeuw, ijs 

o Regen, vochtig 

o Heel warm met hoge vochtigheidsgraad 

o Heel koud 

o Mist 

o Donker  

o Weinig licht vs. heel veel licht vs. binnenlicht 

 Beschikbaarheid van vervoerswijze 7.3.1.5.

De meeste vervoerswijzen zijn gebonden aan tijd en ruimte, waardoor ze niet op elk tijdstip en op 

elke locatie beschikbaar zijn. Deze aanbodskenmerken spelen uiteraard een grote rol in de 

toewijzing van een bepaalde vervoerswijze aan een gebruiker met specifieke vervoersvraag. 

Locatie 

 Openbaar vervoer 
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o Het decreet van 20 april 2001 betreffende de organisatie van het personenvervoer 

over de weg 26 (Decreet Basismobiliteit) bepaalt het basisaanbod aan openbaar 

vervoer wat betreft de maximumafstand tot de dichtstbijzijnde halte. Deze normen 

verschillen volgens de ligging (grootstedelijk – stedelijk – rand- en kleinstedelijk 

gebied – buitengebied). De verstedelijkingsgraad bepaalt dus mee de aanwezigheid 

van halteplaatsen. 

 Aangepaste vervoersdiensten 

o Vervoersaanbieders hebben gebruikelijk een werkingsgebied waarbinnen de 

verplaatsing kan uitgevoerd worden. Hiervoor is het bv. noodzakelijk om inwoner te 

zijn van een bepaalde gemeente.  

Tijd  

 Openbaar vervoer 

o Het Decreet Basismobiliteit bepaalt het basisaanbod aan openbaar vervoer wat 

betreft de het aantal ritten per uur en de maximale wachttijd. Deze normen 

verschillen volgens tijdstip (weekdagen 6u tot 9u en 16u tot 18u – weekdagen 9u tot 

16u en 18u tot 21u – weekend 8u tot 23u). 

o ’s Avonds is er een kleinere beschikbaarheid van het openbaar vervoer 

 Aangepaste vervoersdiensten 

o Vervoersaanbieders hebben gebruikelijk bepaalde tijdsvensters waarbinnen de 

verplaatsing kan uitgevoerd worden. 

Ook andere criteria kunnen een rol spelen om gebruik te mogen maken van een bepaalde 
vervoerswijze, zoals het type activiteit of verplaatsing, leeftijd of doelgroep, etc.  

 Gebruik van hulpmiddel(en) 7.3.1.6.

Het gebruik van een hulpmiddel kan bepalen of een verplaatsing (met een bepaalde vervoerswijze) 
mogelijk is voor een persoon met beperking. Hierbij zijn er verschillende soorten hulpmiddelen te 
onderscheiden (niet-limitatieve opsomming): 

 Geen hulpmiddelen 

 Wandelstok 

 Kruk(ken) 

 Rollator 

 Manuele rolstoel 

 Elektrische rolstoel 

o Standaardafmetingen (geschikt voor verplaatsingen met De Lijn) 

o Niet-standaard afmetingen (niet geschikt voor verplaatsingen met De Lijn) 

 Elektrische scootmobiel 

 Witte stok 

 Blindengeleidenhond 

 Wandel-GPS 

 Andere 

 Afstemming van beïnvloedende omgevingsfactoren met belanghebbenden 7.3.2.

De gedetailleerde lijst met beïnvloedende factoren werd afgetoetst met belanghebbenden tijdens 

enkele focusgesprekken (focusgesprek De Lijn, focusgesprek NMBS en focusgesprek MAV’s). Hierbij 

werden ontbrekende factoren aangevuld in bovenstaande lijst.  

                                                           
26 B.S. 21.08.2001 
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8. Analyse toegankelijkheid publiek domein en het openbaar vervoer 

 Relatie met persoonsgebonden kenmerken 8.1.

Bij de evaluatie van de integrale toegankelijkheid in de praktijk of in de planfase wordt rekening 

gehouden met een zo groot mogelijke en uiteenlopende groep van gebruikers, waaronder ook 

bijvoorbeeld ouderen, mensen met een handicap, ouders met een kinderwagen. Een handicap kan 

bestaan uit een visuele-, een motorische, een auditieve, een verstandelijke beperking of een 

combinatie van beperkingen. Volgens het principe van integrale toegankelijkheid moet de 

beschikbaarheid, de bereikbaarheid, de betreedbaarheid, de bruikbaarheid en de begrijpelijkheid 

voor iedereen en op een aangename en gelijkwaardige wijze worden gewaarborgd.  

De beoordeling van de toegankelijkheid van het publiek domein en de voertuigen in het kader van 

de mobiliteitsindicatiestelling wijkt in die zin af van de algemene toegankelijkheidsevaluatie, dat in 

plaats van de integrale toegankelijkheid voor een zo groot mogelijke en uiteenlopende groep van 

gebruikers, de beoordeling in dit kader steeds in functie moet gebeuren op maat van de persoon in 

kwestie.  

 Inrichting Publiek domein 8.2.

 Is de opstap- en afstapplaats van het openbaar vervoer toegankelijk? 8.2.1.

De verschillende openbaarvervoeraanbieders in Vlaanderen en Brussel proberen elk op hun manier 

tegemoet te komen aan de behoeften van reizigers met speciale behoeften, zoals rolstoelgebruikers, 

blinden en slechtzienden, ouders met kinderwagens. 

Het merendeel van de op-/afstapplaatsen van het OV in Vlaanderen en Brussel is niet toegankelijk. 

Dit komt niet alleen doordat er in het verleden weinig of geen aandacht was voor reizigers met 

speciale behoeften en toegankelijkheid in het algemeen, maar ook door de verdeling van de 

verantwoordelijkheid over een veelheid aan partijen, de beperktheid van middelen en het gebrek 

aan onvoorwaardelijke overtuiging bij de betrokkenen. 

De haltes voor bussen en trams (De Lijn en MIVB) liggen op het openbaar domein. De 

wegbeheerders (gemeenten en gewest) zijn verantwoordelijk voor de (her-)aanleg van de haltes. Bij 

de heraanleg van een wegvak waar zich openbaar vervoerhaltes bevinden informeert de 

openbaarvervoeraanbieder de wegbeheerder met betrekking tot de gewenste aanleg van 

toegankelijke haltes. Uiteindelijk blijft het de initiële verantwoordelijkheid van de wegbeheerder om 

al dan niet deze richtlijnen te volgen. 

Na de herstructurering van de NMBS begin 2014 is er meer duidelijkheid bij het Belgische spoor. Het 

struikelblok dat de ene organisatie verantwoordelijk was voor de perrons en een ander voor de 

stationsgebouwen, is hiermee gelukkig grotendeels weggewerkt.  

Een ander struikelblok is de hoge investeringskost die gepaard gaat met de omvorming van de 

historisch ontoegankelijke - naar een toegankelijke stationsinfrastructuur. Het aanpassen van 

perronhoogtes, voorzien van liften, voetgangersbruggen … kost vele malen meer dan een 

toegankelijke bushalte. Hierdoor zijn ook bij het spoor het merendeel van de op-/afstapplaatsen niet 

toegankelijk. 

Alle openbaarvervoersaanbieders in het studiegebied hebben hun engagement om de 

toegankelijkheid van hun infrastructuur en rollend materieel te optimaliseren allemaal in hun 

beleidsplannen vastgelegd (zie Businessplan Vlaams Toegankelijk Vervoersysteem 2013). Dit is 

positief en voor het nagestreefde inclusiebeleid noodzakelijk, maar in het kader van deze studie 

minder van belang. In deze studie gaan we in op de voorwaarden waaraan de infrastructuur, het 

rollend materieel en de service moet voldoen om een persoon met zijn specifieke beperkingen en in 

zijn/haar specifieke omstandigheden toe te laten tot het aangepast vervoer of te verwijzen naar het 

OV.  



 

 

  Mobilteitsindicatiestelling   Eindrapport 2014-2015            

         63 

Voor een juiste mobiliteitsindicatiestelling moeten we weten welke op-/ afstapplaats geschikt is 

voor de persoon in kwestie. Zoals eerder aangegeven is het niet voor iedereen waarvoor een 

mobiliteitsindicatie moet worden gesteld noodzakelijk dat de op-/afstapplaats volledig voldoet aan 

de vereisten van integrale toegankelijkheid. Het is daarom noodzakelijk om accurate en actuele 

toegankelijkheidsinformatie van alle op-/afstapplaatsen van het OV ter beschikking te hebben. De 

NMBS communiceert over de toegankelijkheid van haar op-/afstapplaatsen. De Lijn en MIVB werken 

hieraan.  

Om van het OV gebruik te kunnen maken is niet voor iedereen een toegankelijke halte alleen 

genoeg. Bijvoorbeeld rolstoelgebruikers, die hun rolstoel niet kunnen verlaten hebben bij het in-/ 

uitstappen assistentie nodig. Om deze assistentie aan te vragen, om zeker te zijn van een 

toegankelijk voertuig en een vrije plaats in het voertuig is reservatie noodzakelijk. 

 De Lijn 8.2.1.1.

De Lijn heeft een methode van screening op toegankelijkheid van de bushaltes vastgelegd, waarbij 

volgens De Lijn 3 niveaus zijn te onderscheiden: 
- Toegankelijk voor personen met een motorische beperking; 
- Toegankelijk voor personen met een motorische beperking mits assistentie; 
- Toegankelijk voor personen met een visuele beperking. 

Volgens De Lijn voldoet een integraal toegankelijke halte aan de volgende vereisten: 

 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. 

In bijlage 20  worden de indicatoren betreffende de toegankelijkheid van haltes overeenkomstig de 

eigen criteria van De Lijn opgesomd. 

De toegankelijkheidsstatus van iedere halte zal met een duidelijk herkenbare icoon worden 

aangeduid en  gecommuniceerd op halteborden, routeplanners, website … De iconen zullen 

informerend zijn, maar hebben tegelijk ook een sensibiliserende werking. Haltes zonder symbool zijn 

niet toegankelijk of nog niet gescreend. 

De screening van de bushalte zal geen eenmalig gebeuren zijn, maar als een permanente opdracht 

worden opgenomen door de halteploegen die regelmatig de haltes bezoeken voor o.a. het 

uithangen van nieuwe berichten, onderhoud … De permanente controle op de status van de 

inrichting van de halte, waartoe ook toegankelijk behoort, wordt een onderdeel van hun 

takenpakket. 

De persoon waarvoor een mobiliteitsindicatie moet worden gesteld heeft naast een bruikbare op-

/afstapplaats ook nood aan een voor hem/haar geschikt voertuig. Nog niet alle lijnbussen en trams 

zijn toegankelijk. In het geval dat de persoon in kwestie rolstoelgebonden is, moet er een plaats voor 

rolstoelgebruikers beschikbaar zijn in het voertuig en  moet het verplaatsingshulpmiddel (rolstoel, 

scootmobiel ...) vervoerbaar zijn met het OV.  

Om als rolstoelgebruiker een verplaatsing uit te voeren met een lijnbus 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.  

Naast de rolstoelplaats zijn er nog voorbehouden zitplaatsen, dicht bij de chauffeur en de 

rolstoeltoegankelijke deur. Deze plaatsen zijn geschikt voor personen die minder goed te been zijn, 
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maar ook aangewezen voor mensen met bijvoorbeeld oriëntatieproblemen, mentale beperkingen ...  

Deze met pictogrammen aangeduide zitplaatsen zijn enkel voorbehouden op basis van hoffelijkheid 

en kunnen niet worden gereserveerd.  

De dienstverlening van de belbus gebeurt op aanvraag. 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. 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 moeten echter minstens één dag op voorhand reserveren. Zij kunnen bovendien 

slechts vervoerd worden indien de voorziene plaats voor rolstoelgebruikers nog beschikbaar is en 

het verplaatsingshulpmiddel als vervoerbaar met het OV wordt beschouwd. 

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.  

Sinds eind vorig jaar zijn scootmobielen verboden op alle ritten van De Lijn. In opvolging van de 

evaluatie van de richtlijnen rond de vervoershulpmiddelen welke in overleg met gebruikers, de 

betrokken Vlaamse administraties en hulpmiddelenfabrikanten werd opgezet zal werk worden 

gemaakt van een label van vervoerbare hulpmiddelen. Vandaag is het voor de gebruiker niet altijd 

duidelijk welke vervoershulpmiddelen mee kunnen op bus of tram. Daarom werd door het Dep. 

MOW in samenwerking met De Lijn een opdracht uitgeschreven tot uitwerking van een 

kwaliteitslabel voor vervoerbare hulpmiddelen.  

Doel van de opdracht is om een heldere kijk te krijgen op hulpmiddelen die wel en niet mee kunnen 

op voertuigen van De Lijn enerzijds, en anderzijds op voertuigen die ingezet worden voor de 

openbaredienstverplichting tot vervoer van personen met een handicap of ernstig beperkte 

mobiliteit. Meer concreet bestaat de opdracht uit het opstellen van twee lijsten met vervoerbare 

hulpmiddelen voor beide typen voertuigen. Omdat de markt van de hulpmiddelen voortdurend in 

evolutie is zal er een jaarlijkse actualisatie plaatsvinden.  

Op basis van het voorwaarts oprijden van de oprijplaat mag een vervoerbaar hulpmiddel maximaal 

1,3 meter lang, 80 centimeter breed zijn en 300 kilogram wegen (inclusief gebruiker) en mag de 

draaicirkel maximaal 1,5 meter diameter bedragen. In afwachting van het label behoudt De Lijn de 

huidige richtlijnen. 

 MIVB 8.2.1.2.

Het Brussels Hoofdstedelijk Gewest is verantwoordelijk voor de metrostations, terwijl de MIVB zelf 

bevoegd is voor de realisatie van de bovengrondse haltes voor lijnbussen en trams. Beide partijen 

streven naar een toegankelijk openbaar vervoersnetwerk met toegankelijke infrastructuur en rollend 

materieel, maar hebben net als in Vlaanderen nog een grote inhaalbeweging te maken. Om de 

periode tot integrale toegankelijkheid te overbruggen, past MIVB het Accessibus-principe toe. 

Hierbij worden de op-/afstapplaatsen, bus- en tramlijnen op toegankelijkheid getoetst en in kaart 

gebracht. Zo beschikt de reiziger over duidelijke informatie over de toegankelijkheidsgraad van de 

bovengrondse haltes en lijnen en kan hij/zij de reis goed plannen. Daarnaast zet de MIVB zich in om 

toegankelijke voertuigen 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 MIVB plant om 

geleidelijk aan alle buslijnen en haltes van het net te inventariseren.  

De toegankelijkheid van de bovengrondse haltes wordt beoordeeld op basis van een objectief 

evaluatie-systeem. MIVB onderscheidt 3 niveaus:  
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 Toegankelijke halte: Dit toegankelijkheidsniveau laat een rolstoelgebruiker toe zich makkelijk 

te verplaatsen.  

 Begaanbare halte, aangeduid met symbool: 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 op- of 

af 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.  

Het toegankelijkheidsniveau van de bovengrondse haltes wordt met logo’s op de lijnschema’s 

vermeld. Ook de halteborden en de toegankelijke voertuigen vermelden het logo. Aan boord wordt 

het toegankelijkheidsniveau van de komende haltes op de informatieschermen getoond.  

Het Brussels Hoofdstedelijk Gewest is verantwoordelijk voor de metrostations. Voor blinden en 

slechtzienden zijn deze in principe toegankelijk, doordat ze zijn uitgerust met tactiele tegels, 

geleidelijnen en informatieborden in braille. Voor rolstoelgebruikers en mensen die slecht te been 

zijn vormt de GAP echter een groot probleem. De GAP is de verticale en horizontale ruimte tussen 

perron en metrostel. Deze GAP is een moeilijk op te lossen technisch probleem wat te maken heeft 

met veiligheidsvoorschriften, het gebruik van verschillende voertuigtypes, verschil in hoogte van 

perrons en de ligging van sommige metrostations in een bocht waardoor de afstand tussen 

metrostel en perron over de lengte van het voertuig verschilt. Om hier enigszins aan tegemoet te 

komen, voorziet de MIVB in assistentie. De begeleiding is volledig gratis. De dienstverlening is wel 

beperkt tot de toegankelijke metrostations (na te gaan via het metroplan). 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. Reservatie is 

aangewezen (maximum 1 dag tot minimum 1 uur). Dit kan via telefoon of via een online formulier. 

De reiziger kan de assistentie ook oproepen in het metrostation zelf, via Customer Care of de 

contactzuilen, maar moet dan rekening houden met mogelijk aanzienlijke wachttijden.  

Bijzonder aan de MIVB is dat zij naast het OV ook voorziet in deur-deurvervoer voor personen met 

een mobiliteitsbeperking. Deze service bestond reeds 35 jaar onder de naam Minibus, maar werd in 

april van dit jaar hervormd en omgedoopt in TaxiBus. Onder deze naam worden 12 aangepaste 

minibussen van de MIVB zelf ingezet. Daarbij kan MIVB rekenen op een zestigtal aangepaste 

voertuigen van het Brusselse taxibedrijf waarmee men een overeenkomst heeft afgesloten in het 

kader van TaxiBus.  

Alleen personen met een door de Federale Overheidsdienst (FOD) Sociale Zekerheid erkende 

handicap kunnen van de dienst ‘TaxiBus’ gebruik maken, mits ze aan minstens één van volgende 

criteria voldoen:  

 verminderde zelfredzaamheid met minstens 12 punten. 

 blijvende invaliditeit van minstens 50% aan de onderste ledematen. 

 volledige verlamming of amputatie van de bovenste ledematen. 

 visuele handicap met een invaliditeit van minstens 90%. 

 kinderen (tot 21 jaar) bij een erkende invaliditeit van minstens 80% onder pijler 1 m.b.t. de 

verhoogde kinderbijslag voor kinderen.  

Kandidaat-gebruikers moeten een inschrijvingsdossier indienen met daarbij het algemeen attest van 

FOD sociale Zekerheid. De inschrijving blijft geldig zolang de reiziger tijdens het lopende jaar een rit 

heeft uitgevoerd. Wanneer men is ingeschreven kan men tot ten laatste op de werkdag voor de 

verplaatsing reserveren. Op het ogenblik van reservatie wordt het gereserveerde ophaaltijdstip 

onmiddellijk aan de reiziger meegedeeld. Voor zover mogelijk ontvangt de reiziger voor aankomst 
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van het voertuig een sms-bericht om aan te geven dat het voertuig bijna op het geplande 

vertrekpunt is, zodat men niet meer zoals voordien 5 minuten voor de geplande vertrektijd hoeft 

klaar te zijn voor vertrek. Dit kon bij vertraging erg oncomfortabel zijn. 

MIVB biedt TaxiBus aan op het grondgebied van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en een 

gelimiteerde zone rond de lijnen van het reguliere MIVB-net buiten het gewest. TaxiBus rijdt elke 

dag van 5 uur ’s morgens tot 1 uur ’s nachts, behalve op zon- en feestdagen. Reservatie kan op 

werkdagen van 7 uur ’s morgens tot 7 uur ’s avonds en op zaterdag van 8 uur ’s morgens tot 4 uur ’s 

middags.  

Dit collectief OV 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 Taxibus 

neemt dus niet noodzakelijk de kortste route en is bijgevolg niet te vergelijken met een taxirit.  

Wanneer de handicap te ernstig is en/of de persoon zich niet zelfstandig kan verplaatsen, dan moet 

die bij gebruik van de dienst ‘TaxiBus’ begeleid worden door een derde van zijn of haar keuze.  

Afhankelijk van het aantal beschikbare plaatsen kan de dienst ‘TaxiBus’ ook kinderen vervoeren die 

zich onder de verantwoordelijkheid van een persoon met een handicap verplaatsen.  

De bestuurder helpt de reiziger van de drempel van het gebouw naar het voertuig. Hij helpt de 

reiziger indien nodig bij het op-/afstappen en bij het installeren in het voertuig zelf. Hij bedient de 

lift, zet de rolstoel vast en zorgt ervoor dat alle passagiers hun veiligheidsgordel dragen.  

De bestuurder ziet erop toe dat de eventuele andere mobiliteitshulpmiddelen in het voertuig geen 

gevaar inhouden voor de andere passagiers. De eigenaar blijft verantwoordelijk voor hun 

aanwezigheid in het voertuig en voor de schade die deze hulpmiddelen eventueel zouden 

veroorzaken. 

 NMBS 8.2.1.3.

De historische NMBS werd in 2005, onder impuls van het Europese recht, opgedeeld in een 

groepsstructuur bestaande uit drie autonome overheidsbedrijven: NMBS Holding, NMBS en Infrabel. 

Omdat die structuur met een aantal zwakheden en beperkingen werd geconfronteerd, werd deze 

begin 2014  opnieuw  hervormd. Nu is er een duale structuur, bestaande uit een 

spoorwegmaatschappij (NMBS) en een infrastructuurbeheerder (Infrabel). In deze structuur moet de 

NMBS het primaire aanspreekpunt voor haar reizigers worden, terwijl Infrabel zich op haar 

kerntaken van beheer en het ter beschikking stellen van spoorinfrastructuur aan 

spoorwegmaatschappijen concentreert. Naar verhoopt worden de onderscheiden rollen en 

verantwoordelijkheden daarmee verduidelijkt, wat de stiptheid en de klantvriendelijkheid ten goede 

zou moeten komen. De opdracht van onthaal van en informatie aan haar klanten werd toegevoegd 

aan het maatschappelijk doel en de taken van openbare dienst van de (nieuwe) NMBS. 

In 2014 stond de teller op 114 toegankelijke stations. Rekening houdend met het feit dat 91% van de 

reizigers opstapt in een station met een stationsgebouw, stapt op dit moment 57% van de 

opstappende reizigers op in een toegankelijk stationsgebouw. 

Een stationsgebouw is, volgens de eigen NMBS-criteria, toegankelijk voor personen met een 

mobiliteitsbeperking als het aan de volgende 5 voorwaarden voldoet:  

 toegang tot de stationshal en tot de loketten vanaf de openbare weg;  

 een verbinding tussen de stationshal en de perrons; 

 geleidelijnen (podotactiele tegels);  

 aangepast sanitair; 

 voorbehouden parkeerplaatsen. 
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Op de 114 toegankelijke stations is assistentie mogelijk. Hier worden assistentiezuilen geplaatst, 

waarmee rechtstreeks in contact kan worden getreden met het assisterend personeel. Daarnaast  

zijn er 17 stations vanwaar men zonder bijkomende kosten met aangepast vervoer naar het 

dichtstbijzijnde station met assistentie kan worden vervoerd. Personen met een 

mobiliteitsbeperking in een niet-plooibare of elektrische rolstoel kunnen iedere dag van de eerste 

tot de laatste trein genieten van een aangepaste dienstverlening op de genoemde 114 + 17 stations. 

Personen met een mobiliteitsbeperking zonder rolstoel of met een plooibaar exemplaar kunnen 

hiernaast ook in andere stations van assistentie gebruik maken, afhankelijk van de beschikbaarheid 

van personeel. 

De reservatie verloopt telefonisch of online en dient minimaal 24 uur van tevoren te gebeuren. 

Indien gewenst wordt de reservatie per SMS bevestigd. Reizigers wordt verzocht om zich 20 minuten 

voor vertrek aan te melden op het station.  

De begeleider helpt bij het opstappen en bij de aankomst op de bestemming wacht NMBS-personeel 

de reiziger op en helpt hem/ haar van de trein. Ze begeleiden de reiziger vervolgens tot aan de 

uitgang van het station of bij een overstap, helpen ze de volgende trein op te stappen. 

De nationale verminderingskaart op het OV laat blinde of slechtziende personen met een 

permanente invaliditeit van minstens 90 % toe om gratis in 2e klas te reizen. De aanvraag voor deze 

kaart gebeurt uitsluitend via de gemeente.  

Voor personen die moeten reizen met de assistentie van een persoon is er de mogelijkheid dat de 

begeleider gratis kan meereizen. De persoon met de beperking dient hiervoor een kaart “kostenloze 

begeleider” aan te vragen en bij zich dragen. Ook assistentiehonden reizen gratis op vertoon van een 

toegankelijkheidsattest afgeleverd door een erkend hondencentrum.  

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. 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 en niet langer de storende 

omgevingsgeluiden.  

 Kritische kenmerken van de looproute  8.2.2.

Bij de beoordeling van de toegankelijkheid van het publiek domein en de voertuigen in het kader van 

de mobiliteitsindicatiestelling moet worden bekeken of de persoon in kwestie gebruik kan maken 

van het OV. Naast de toegankelijkheid van de op-/afstapplaats van het OV, die hierboven werden 

besproken en de voertuigen zelf, die hierna aan bod komen, moet een evaluatie worden gemaakt 

van de route van deur tot opstapplaats en van de route van afstapplaats tot bestemming, waarbij de 

vaardigheden van de persoon in kwestie en de beschikbare ondersteuning de criteria vormen.  

Toegankelijkheid is een gebruikskwaliteit. Des te hoger deze gebruikskwaliteit is voor een bepaalde 

route of omgeving, des te gevarieerder de groep van potentiële gebruikers is. Een omgeving met een 

hoge gebruikskwaliteit komt tegemoet aan de gebruikerseisen van een zo groot mogelijke groep van 

potentiële gebruikers. Deze gebruikerseisen zijn niet voor alle gebruikers hetzelfde, bepaalde 

gebruikerseisen kunnen overlappen, zoals bijvoorbeeld de nood aan een veilige voetgangerszone, 

andere gebruikerseisen zijn uniek voor gebruikers met een bepaalde beperking, zoals bijvoorbeeld 

de nood aan voelbare oriëntatiemogelijkheden voor blinden en slechtzienden. 

In het ‘Vademecum Toegankelijk Publiek Domein’ zijn alle richtlijnen om te komen tot een integraal 

toegankelijke publieke omgeving gebundeld. Deze richtlijnen zijn een praktijkgerichte vertaling van 

kritische kenmerken waaraan de publieke omgeving moet voldoen om de beschikbaarheid, de 
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bereikbaarheid, de betreedbaarheid, de bruikbaarheid en de begrijpelijkheid voor een zo groot 

mogelijke gebruikersgroep op een aangename en gelijkwaardige wijze te waarborgen.  

Er bestaat een grote variatie in beperkingen: de mogelijkheid tot stappen, oriënteren, kracht, 

conditie, het gebruikte hulpmiddel ... Dit is afhankelijk van de categorie van beperkingen en zijn ook 

per persoon verschillend. Hierdoor zullen ook de haalbare afstand en de kwaliteitseisen die aan de 

omgeving worden gesteld variëren. 

In deze fase van het onderzoek analyseren we de kritische elementen van de looproute voor alle 

soorten beperkingen om deze in een volgende fase te kunnen koppelen aan de verschillende 

categorieën van beperkingen. 

 Afstand  8.2.2.1.

De effectieve loopafstand is een doorslaggevende factor bij de bepaling of een route al dan niet 

haalbaar is voor de persoon in kwestie. Dit kritisch element is bovendien objectief meetbaar en 

vereist geen veldwerk, maar kan eenvoudig op kaart worden afgelezen, bijvoorbeeld via Google 

Earth.  

We onderscheiden de afstand van het vertrekpunt, vaak de woning, tot aan de dichtstbijzijnde 

geschikte opstapplaats en de afstand van het afstappunt tot aan de bestemming. Wanneer de 

persoon in kwestie de afstand van zijn woning tot aan de dichtstbijzijnde voor hem/haar 

toegankelijke opstapplaats niet kan overbruggen vormt dit een veto en kan deze person geen 

gebruik maken van het OV. De afstand tot aan de bestemming zal eerder variabel zijn en moet per 

keer worden bekeken.  

 DOD 8.2.2.2.

DOD heeft betrekking op Doorgangen, het Oppervlak en het voorkomen van Drempels. Indien aan 

de DOD-aanbevelingen tegemoet wordt gekomen, is de toegankelijkheid voor een groot gedeelte 

van de publieke omgeving verzekerd. 

Onder de eerste D van Doorgang bundelen we richtlijnen met betrekking tot de doorgangsbreedte, 

de doorgangshoogte en de obstakelvrije ruimte. 

Doorgangsbreedte: 

 Bij voorkeur min. 1,80 m breed 

 Min. 1,50 m breed  

 Min. 1,20 m ter hoogte van lokale versmallingen over een lengte van max. 10 m; 

 Min. 1 m ter hoogte van lokale versmallingen over een lengte van max. 1,20 m. 

Doorgangshoogte: 

 Min. 2,10 m vrije doorgangshoogte in voetgangersgebieden; 

 Min. 2,50 m vrije doorgangshoogte op plaatsen waar wordt gefietst. 

Obstakelvrije ruimte: 

 De looproute heeft een continue verloop, obstakels worden in lijnvorm geplaatst. 

 Minimale hoogte obstakels 80 cm. 

Obstakels worden:  

 volledig gekleurd in contrast met de omgeving 

OF 

 voorzien van contrastmarkeringen liefst op ooghoogte (+/- 1m60) en heuphoogte (+/- 80cm) 

Onder de O van Oppervlak vinden we richtlijnen met betrekking tot de ondergrond. 
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Het oppervlak: 

 Vlak, eventuele oneffenheden bedragen max. 0,5 cm. 

 Aaneengesloten: min. voegbreedte, bij roosters max. 2 cm. 

 Slipvrij, ook onder vochtige omstandigheden, bij sneeuw, herfstbladeren. 

 Rolstoelvast: de rolweerstand moet laag zijn. 

 Stabiel: denk aan bruggen, vlonderpaden. 

 De dwarshelling is kleiner dan 2%. 

Onder de D van Drempel bundelen we richtlijnen met betrekking tot drempels en drempelloze 

oversteekplaatsen. 

Drempels: 

Niveauverschillen op de looproute vormen voor iedereen een zekere hindernis en moeten om 

veiligheidsredenen zo veel mogelijk worden vermeden. Waar dit niet kan of waar het vanuit 

verkeerstechnisch oogpunt of veiligheidsoverwegingen wel wenselijk is, moeten ze op de looproute 

steeds adequaat worden overbrugd. 

Drempelloos wil zeggen een hoogteverschil van maximaal 1 cm of maximaal 2 cm met afgeschuinde 

rand onder maximaal 45°. 

Oversteekplaatsen: 

Op een kruising van een logische looproute met een rijbaan gelden volgende voorwaarden: 

 De oversteek is drempelloos; 

 De bruikbare breedte van de stoeprandverlaging is minimaal 1,20m breed; 

 Bij een niveauverschil tussen 2 cm en 18 cm wordt een hellend vlak voorzien. 

 Niveauverschillen 8.2.2.3.

Niveauverschillen kunnen natuurlijk zijn of voortkomen uit menselijke ingrepen. In beide gevallen 

moet de persoon waarvoor een mobiliteitsindicatie wordt gesteld ze kunnen overbruggen als ze op 

zijn/haar route voorkomen. 

 Bij niveauverschil van 2 tot 18 cm: een hellend vlak voorzien; 

 Bij niveauverschil vanaf 18 cm: combinatie hellend vlak + trap OF combinatie lift + trap. 
 
Buitentrappen: 

 De optrede is maximaal 18 cm en de aantrede is minimaal 23 cm; 

 Max. 16 opeenvolgende treden; 

 Alle trappen dienen rechte steektrappen te zijn; 

 Bovenaan de trap op 60 cm van de trap een waarschuwingsmarkering over de volle breedte 

en 60 cm diep; 

 Op de bovenste en onderste trede een ononderbroken contrastmarkering; 

 Aan beide zijden van iedere trap een leuning voorzien, die ter hoogte van eventuele 

tussenbordessen doorloopt; 

 Vrije breedte tussen de leuningen van minimaal 1 m. 
 
Buitenhellingen: 

 Niveauverschillen worden overbrugd met een helling: 
- tot 10cm  hellingspercentage maximaal 10 %; 
- van 10 tot 25cm  hellingspercentage maximaal 8,3 %; 
- van 25 tot35cm  hellingspercentage maximaal 7 %; 
- van 35 tot 50cm  hellingspercentage maximaal 6,25 %; 
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- vanaf 50cm  hellingspercentage maximaal 5 %. 

 De helling is maximaal 10 m lang. 

 Boven- en onderaan een vrije draairuimte voorzien van 1,50 m x 1,50 m. 

 Hellingen kunnen gekoppeld worden met behulp van een vlak tussenbordes met een 

minimale diepte van 1 m 50. 

 Een afrijdbeveiliging van minimaal 5 cm hoog voorzien aan de open zijkanten van de helling en 

tussenbordessen, als het hoogteverschil tussen het oppervlak van de helling en de 

onmiddellijke omgeving > 10 cm. 

 Indien het te overbruggen niveauverschil groter is dan 25 cm dient, aanvullend op de 

afrijdbeveiliging, aan beide zijden een leuning voorzien te worden, welke doorloopt over 

eventuele tussenbordessen. 

 Vrije breedte tussen de leuningen 1 m 20. 

 Boven- en onderaan de helling een contrasterende strip van minimaal 7cm breed voorzien, 

ook voor en achter een tussenbordes. 

 
Leuningen: 

Aan weerszijden een leuning op dubbele hoogte: 

Bij trappen: 

 Hoogte bovenste leuning: 90cm boven de trapneus. 

 Hoogte onderste leuning: 65cm boven de trapneus. 

Bij hellingen en horizontale vlakken: 

 Hoogte bovenste leuning: 1 m. 

 Hoogte onderste leuning: 70 à 75 cm. 

 Een leuning dient goed grijpbaar te zijn en moet kunnen functioneren als geleiding: 

- rond, diameter 4 à 5cm. 

- afstand tussen leuning en wand: 6cm. 

- de bevestigingen van de leuningen aan de muur of aan de staanders mogen het met de 

hand volgen van de leuning niet hinderen. 

- de leuning moet doorlopen ter hoogte van een tussenbordes. 

- de leuning moet aan het begin en aan het einde van een trap of helling 40cm doorlopen. 

 

 De leuning moet goed zichtbaar en veilig zijn: 

- de leuning buigt af naar de grond of wand. 

- contrasterende kleur t.o.v. omgeving. 

- afrasteringen en leuningen lopen zover door dat het risico op naar beneden vallen langs 

de afrastering/ leuning geminimaliseerd wordt. 

Lift: 

 De lift moet geschikt zijn voor rolstoelgebruikers type 2 (volgens EN 81-70); 

 De deur heeft een minimale vrije doorgangsbreedte van 90cm. 

 Een vrije en vlakke draairuimte van  150 cm voor de liftdeur. 

 Automatische (schuif)deur. 

 Leuningen: 
- hoogte: 90 cm. 
- op 3 zijden aanwezig. 
- diameter 40 à 50 mm. 

 Bedieningsknoppen: 

- de aslijn van de knoppen ligt op 50 cm uit een inwendige hoek. 
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- bedieningshoogte 90 tot 120 cm. 

- knopgrootte: diameter of korte zijde rechthoek minimum 3 cm. 

- afwerking knoppen:   

o cijfers contrasterend ten opzichte van achtergrond knop. 

o cijfers in grootdruk ( 15-40 mm). 

o cijfers in reliëf (0,8 mm). 

o brailleaanduiding naast de knop. 

 Signalisatie: 
- visuele en auditieve aanduiding verdieping (tweetalig in Brussel). 
- auditieve aankondiging opening deuren. 

 Noodknop: 
- visueel (gele kleur) en auditief signaal bij noodoproep. 
- vermelding noodtelefoonnummer (sms-mogelijkheid voor dove personen). 
- aanwezigheid bi-directioneel 24 uur communicatiesysteem 

 Oriëntatie 8.2.2.4.

 
Natuurlijke gidslijnen 

 Natuurlijke gidslijnen zijn verkeersvrij en obstakelvrij. 

 Natuurlijke gidslijnen zijn bij voorkeur rechtlijnig en ononderbroken. 

 De natuurlijke gidslijnen vormen een aaneengesloten route (daar waar geen andere oplossing 

mogelijk is, kan deze aangevuld worden met kunstmatige geleidelijnen). 

 De route volgt de meest eenvoudig te volgen lijn met zo min mogelijk conflictpunten. 
 

Kunstmatige geleiding 

 Geleidelijnen: 
- worden gevormd door stroken van 60cm breed in ribbelprofiel. 
- een contrasterende kleur t.o.v. de aanliggende bestrating. 
- er is een duidelijk met de voet voelbaar verschil in textuur met de omliggende bestrating. 
- bij aansluiting op natuurlijke gidslijnen is er een overlapping van 1,20m. 
- worden nooit over de rijweg, het fietspad, tram- of treinsporen aangelegd. 
- bij een onderbreking van een natuurlijke gidslijn groter dan 3m moet een geleidelijn 

worden aangelegd. 

 Waarschuwingsmarkeringen: 
- worden gevormd door stroken van 60cm breed met een geschrankt noppenpatroon. 
- waarschuwen voor gevaar: bij oversteekplaatsen, boven aan trappen, perronranden, 

hellingsbanen. 
- een contrasterende kleur t.o.v. de aanliggende bestrating. 
- er is een duidelijk met de voet voelbaar verschil in textuur met de omliggende bestrating. 

 Informatiemarkeringen: 
- bestaan uit een verend oppervlak (meestal rubbertegels). 
- geven richtingverandering aan of aftakking op geleidelijnen (60 x 60 cm). 
- geven het opstapvlak aan bij haltes van het OV (90 x 90 cm). 
- geven ingang openbaar gebouw aan (90 x 90 cm). 

 Veiligheid 8.2.2.5.

 Aanwezigheid voetpad met een breedte van minimaal 1,5 m. 

 Geen rijbaan oversteken. 

 verkeersintensiteit, drukte (tijdsgebonden). 

 Verlichting. 
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 Rustmogelijkheden 8.2.2.6.

 Onderweg en aan halte 

 Afstand tussen zitgelegenheden vlak terrein op minder dan 500 m; 

 Een rustpunt na elke helling van meer dan 5%; 

 Inplanting van het rustpunt onmiddellijk naast het pad of maak het via een toegankelijke 

verharding bereikbaar. 

 Overstap van andere vervoermiddelen faciliteren 27 8.2.2.7.

 Fietsenstalling: 
- de fiets moet gestald kunnen worden zonder optillen. 
- een as-as afstand van 75cm tussen dwars gestalde fietsen. 
- een as-as afstand van 1m tussen schuin gestalde fietsen onder een hoek van 45°. 
- een as-as afstand van 150cm tussen de schuin gestalde fietsen onder hoek van 60°. 
- vrije hoogte minimaal 250cm op plaatsen waar men logischerwijs op de fiets zit. 
- vrije hoogte minimaal 210cm alle andere plaatsen in de stalling. 

 Voorrijdmogelijkheid:  
- veilig halt kunnen houden. 
- een vrije en vlakke in-/uitstapzone van diameter 1,5m naast en achter het voertuig. 
- een veilige en toegankelijke route van de in-/uitstapzone tot de halte. 

 Aangepaste en voorbehouden parkeerplaatsen voor personen met een handicap: 
- een gegarandeerde parkeerplaats dichtbij (<50m) van de opstapplaats. 
- een wettelijke signalisatie en markering, zodat misbruik kan worden bestraft. 
- een parkeerplek met voldoende gegarandeerde circulatieruimte naast en achter het 

voertuig, waardoor het mogelijk is om de transfer rolstoel-bestuurdersstoel en rolstoel- 
passagiersstoel te maken en ook achter de auto te manoeuvreren. 

- een effen, vlakke, aaneengesloten en slipvrije ondergrond. 
- een drempelloze route naar het voetpad over een toegankelijke verharding. 

 Voertuigen Openbaar vervoer 8.3.

Alle openbaarvervoeraanbieders actief in het onderzoeksgebied streven naar een toegankelijk 

wagenpark. Dit streven spruit voort uit maatschappelijke overwegingen en Europese regelgeving. 

Gezien de lange afschrijvingstermijnen van het rollend materieel verloopt dit proces gradueel: 

afgeschreven voertuigen worden vervangen door nieuwe, toegankelijke voertuigen. Alle nieuwe 

voertuigen voldoen aan de regelgeving. 

 De Lijn 8.3.1.

70 % van de 2275 lijnbussen van De Lijn en 34,8 % van de 369 tramstellen was op 31-12-2013 

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  

Alle belbussen zijn uitgerust met een liftsysteem of oprijdplaat en een verankeringsysteem om één 

rolstoelgebruiker veilig te vervoeren. 

In de nieuwe bussen en trams worden de treden, handvatten, stangen en randen met felle kleuren 

gemarkeerd zodat deze goed zichtbaar zijn, ook voor slechtzienden.  

                                                           
27 Cfr. Vademecum toegankelijk publiek domein 
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Er zijn voorbehouden zitplaatsen voor personen die minder goed te been zijn. Ze worden aangeduid 

met pictogrammen en bevinden zich dicht bij de chauffeur en de rolstoeltoegankelijke deur.  

 MIVB  8.3.2.

68,3 % van de 616 MIVB-bussen en 44,6 % van de 357 tramstellen is rolstoeltoegankelijk, dat wil 

zeggen voorzien van een lagevloer, een rolstoeltoegankelijke plaats met rugleuning en 

veiligheidsgordel, brede toegang en een automatisch uitschijfbare oprijdplaat. 

Door technische problemen en de grotendeels ontoegankelijke halteinfrstructuur kan er niet steeds 

op de oprijdplaat worden gerekend. 

Sinds eind 2013 zijn alle bussen - met uitzondering van de oudste modellen, die in de loop van 2015 

vervangen worden - uitgerust met een systeem voor gesproken aankondigingen, dat de volgende 

halte en de voornaamste aansluitingen meldt. Het is een aanvulling op de schermen met visuele 

halteaankondiging die al in de voertuigen hingen. Ook in de meeste trams wordt zowel auditieve als 

visuele halteaankondiging aangeboden. 

Alle metrostellen zijn toegankelijk voor rolstoelgebruikers (lage vloer, brede deuren…) en beschikken 

over auditieve en visuele halteaankondiging. 

Elke chauffeur van de MIVB  krijgt op het moment van de onboarding een opleiding waarin een 

hoofdstuk is opgenomen betreffende de noden van personen met beperkte mobiliteit en de 

procedures om de specifieke systemen (oprijplaat, geluid aankondiging, …) te gebruiken.   

Bijzonder aan de MIVB is dat zij naast het OV ook voorziet in deur-deurvervoer voor personen met 

een handicap. De MIVB beschikt zelf over 12 aangepaste minibussen en heeft een contract met het 

Brusselse Taxis Verts, met nog eens een zestigtal aangepast voertuigen.  

 NMBS 8.3.3.

Nu is 25,3% van de voertuigen toegankelijk, dat wil zeggen dat er minstens één rijtuig toegankelijk is:  

 Een aangepaste deur  

 Een aangepast toilet  

 Een aangepaste zitplaats  

De NMBS voorziet dat in 2025 het hele wagenpark aangepast zal zijn voor personen met een 

beperkte mobiliteit. Treinen bestaan steeds uit meerdere voertuigen, in 2025 zullen alle treinen 

minstens 1 voertuig bevatten die aangepast is. Autonoom de trein nemen, zal ook dan niet voor 

iedereen zijn weggelegd. Personen met een niet-plooibare rolstoel zullen steeds hulp nodig hebben 

van assisterend personeel bij het in- en uitstappen.   
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9. Koppeling tussen vaardigheden en bestaande zorgschalen 

Na het bepalen van de gedetailleerde lijst van vaardigheden waarover iemand moet beschikken om 

gebruik te kunnen maken van een vervoerswijze (zie titel 7.2  

 

Gedetailleerde opsomming van relevante vaardigheden), wordt bepaald of deze relevante 

vaardigheden gekoppeld kunnen worden aan bestaande zorgschalen. Op basis van deze analyse kan 

bepaald worden of de specifieke zorgschalen de relevante informatie bevatten; of er nog bepaalde 

informatie omtrent mobiliteit ontbreekt die moet aangevuld worden; of dat de zorgschalen niet 

nuttig zijn om te gebruiken voor de mobiliteitsindicatiestelling omwille van andere redenen. 

 Koppeling tussen vaardigheden en Bel-RAI, de Bel-Schaal en KATZ-Schaal  9.1.

Initieel werd geopteerd om ook andere schalen zoals de Bel-RAI, de Bel-schaal en de KATZ-Schaal te 

gebruiken voor de koppeling met de vaardigheden. Echter, uit eigen onderzoek blijkt dat het gebruik 

van de andere schalen niet evident is. 

Het blijft zo dat informatie ingewonnen binnen een bepaalde instantie, niet kenbaar wordt gemaakt 

aan andere instanties, zonder concrete toestemming van de persoon in kwestie in functie van de 

wet op de privacy. In verschillende vragenlijsten worden aspecten bevraagd die noodzakelijk zijn 

voor het in kaart brengen van een PMB, maar wordt niet alles in 1 vragenlijst bevraagd.  

Ook uit de bevraging met personen die in aanraking komen met de afname van zorgschalen, blijkt 

dat het naar de toekomst toe erg belangrijk is, om dit over de verschillende netwerken heen te 

doen. Dit zowel in het voordeel van de PMB die momenteel erg veel bevraagd wordt als voor de 

instanties.  

De Bel-RAI schaal werd door de belanghebbenden naar voren geschoven als bruikbare schaal. Het 

principe van de Bel-RAI zou voor de indicatiestelling een goed gegeven kunnen zijn, daar er allerlei 

informatie deelbaar is voor verschillende disciplines. Echter, de Bel-RAI zou de komende 5 jaar niet 

gebruikt worden omdat er problemen zouden zijn met de privacy. De Bel-RAI is dus geen goede piste 

omdat er geen garantie kan gegeven over de consistentie met de privacy wetgeving. Bovendien is de 

Bel-schaal zeer beperkt in vragen m.b.t. tot vaardigheden noodzakelijk voor mobiliteit.  

De KATZ-Schaal, ten slotte, is een vragenlijst die momenteel wordt gebruikt voor het in kaart 

brengen van ouderen in functie van een eventuele verhuis naar het woon-zorgcentrum. Deze schaal 

is enkel bruikbaar en gevalideerd voor ouderen boven 65 jaar. En daarom niet bruikbaar voor deze 

doelgroep.  

Aansluiten op deze schalen is aldus niet mogelijk op dit moment, omdat er niet voldoende items 

worden bevraagd in functie van mobiliteit. De koppeling van de relevante vaardigheden is alleen 

mogelijk met het Zorg-Zwaarte Instrument. 

Bovendien blijkt uit het onderzoek en de contacten met de belanghebbenden dat het gebruik van 

een nieuwe set van mobiliteitsvragen en/of de toevoeging van mobiliteitsvragen aan bestaande 

vragenlijsten niet wetenschappelijk kan gevalideerd worden op korte termijn. 

 Koppeling tussen vaardigheden en Zorg-Zwaarte Instrument (VAPH) 9.2.

De verschillende schalen van het ZZI die gehanteerd worden in de analysefase zijn: 

 Vragenlijst Zelfredzaamheid bestaande uit: 

- Barthel ADL-index 

- ELIDA-schaal 

 Schaal Intensiteit van Ondersteuningsbehoeften 

 Schaal Vanermen 

 Storend Gedragsschaal voor Zwakzinnigen 
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 Screeninglijst Sociaal-Emotioneel Functioneren 

In dit onderdeel zullen deze bestaande schalen gekoppeld worden met de in dit onderzoek relevant 

gevonden vaardigheden m.b.t. mobiliteit weergegeven - niet op gedetailleerd microschaalniveau 

maar eerder in bredere categorieën.  

De onderstaande tabellen zijn als volgt samengesteld: 

 De rijen = de relevante vaardigheden uit huidig onderzoek 

 De kolommen = de relevante vragen uit de verschillende schalen van het ZZI.  

 De kruisjes = geven aan op welke vaardighe(i)d(en) de specifieke vraag betrekking heeft.  

 Hierbij dient opgemerkt te worden dat de vragen die geen betrekking hebben op mobiliteit, 

niet in de tabel zijn opgenomen. 

 De Vragenlijst Zelfredzaamheid  9.2.1.

Deze schaal is samengesteld op basis van de Barthel ADL-index en de ELIDA-schaal. De Barthel ADL-
index gaat na in welke mate iemand afhankelijk is van hulp bij het uitvoeren van activiteiten van 
dagelijks leven (ADL), terwijl de ELIDA elementen bevraagt van basis-, instrumentele en 
maatschappelijke zelfredzaamheid. 

Tabel 3: Koppeling vaardigheden met Vragenlijst Zelfredzaamheid - Betreffende mobiliteit – Deel II 
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Tabel 4: Koppeling vaardigheden met Vragenlijst Zelfredzaamheid - Betreffende activiteiten buiten de woning 
(participatieniveau) – Deel X 

 

Tabel 5: Koppeling vaardigheden met Vragenlijst Zelfredzaamheid - Betreffende communicatie en basisvaardigheden – 
Deel XI 

 

Ook deel 1, nl. het toiletgebruik, en meer specifiek vraag 1.5 omtrent ‘het zelfstandig gebruik van de 

WC buiten de eigen woonomgeving en ongeacht de aanwezigheid van een aangepast toilet’, is van 

belang. Deze vraag is niet 1-op-1 te koppelen met een bepaalde vaardigheid. 
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 De Schaal Intensiteit van Ondersteuningsbehoeften  9.2.2.

Deze schaal gaat de algemene ondersteuningsnoden van de persoon met aan handicap na. 

Tabel 6: Koppeling vaardigheden met Schaal Intensiteit van Ondersteuningsbehoeften - Betreffende  activiteiten in de 
samenleving (participatieniveau) - Deel 1B 

 

Tabel 7: Koppeling vaardigheden met Schaal Intensiteit van Ondersteuningsbehoeften - Betreffende leren en 
permanente vorming - Deel 1C 
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Tabel 8: Koppeling vaardigheden met Schaal Intensiteit van Ondersteuningsbehoeften - Betreffende gezondheid en 
veiligheid - Deel 1E 

 

De vragen omtrent handhaven van eigen mobiliteit en handhaven van emotioneel welzijn zijn van 

belang, maar niet 1-op-1 te koppelen met een specifieke vaardigheid.  

Tabel 9: Koppeling vaardigheden met Schaal Intensiteit van Ondersteuningsbehoeften - Betreffende sociale activiteiten - 
Deel 1F 
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Tabel 10: Koppeling vaardigheden met Schaal Intensiteit van Ondersteuningsbehoeften - Betreffende 
belangenbehartiging - Deel 2 

 

Tabel 11: Koppeling vaardigheden met Schaal Intensiteit van Ondersteuningsbehoeften- Betreffende gedragsmatige 
ondersteuning - Deel 3B (1/2) 
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Tabel 12: Koppeling vaardigheden met Schaal Intensiteit van Ondersteuningsbehoeften - Betreffende gedragsmatige 
ondersteuning - Deel 3B (2/2) 

 

 De Storend Gedragsschaal voor Zwakzinnigen  9.2.3.

Deze schaal brengt de ernst van aanwezige gedragsproblemen in kaart. Hoewel deze schaal niet 

specifiek op mobiliteit is gericht, zijn alle vragen relevant bij het verplaatsen in de publieke 

omgeving. Voorbeelden van deze vragen zijn immers krabben en/of knijpen, bijten en/of 

haartrekken, slaan en/of schoppen, etc. De vragen zijn niet 1-op-1 te koppelen met een specifieke 

vaardigheid; maar hebben eerder betrekking op de sociale omgang in het algemeen. 

 De Schaal Vanermen  9.2.4.

Deze schaal peilt naar noodzakelijke ondersteuning op vlak van (para)medisch-verzorgende 

handelingen. Item 3 handelt over ondersteuning bij loophulpen, en item 4 over ondersteuning bij 

het gebruik van orthopedische schoenen: 

Tabel 13: Koppeling vaardigheden met Schaal Vanermen - Betreffende ondersteuning loophulpen en orthopedische 
schoenen – Item 3 & 4 
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 De Screeninglijst Sociaal-Emotioneel Functioneren  9.2.5.

Deze schaal peilt naar ondersteuningsnoden die voortkomen uit gebrekkige sociaal-emotionele 

ontwikkeling. 

Tabel 14: Koppeling vaardigheden met Screeninglijst Sociaal-Emotioneel Functioneren (1/2) 

 

Tabel 15: Koppeling vaardigheden met Screeninglijst Sociaal-Emotioneel Functioneren (2/2) 
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10. Beoordelingsproces 

Voor het beoordelingsproces richten we ons op het voorbeeld van ADA Paratransit (zie titel 5 

Inventarisatie en onderzoek van bruikbaarheid van vergelijkbare methoden en projecten – ADA 

Paratransit), aangezien dit ook bestaat uit een voorafgaande uitgebreide beoordeling enerzijds, en 

een beknopte beoordeling van relevante factoren bij elke specifieke verplaatsing anderzijds. 

 Componenten van de mobiliteitsindicatiestelling 10.1.

Uit het voorgaande blijkt dat bij het bepalen van een correcte mobiliteitsindicatiestelling er door de 

combinatie van de relevante vaardigheden en de context – zijnde de persoonlijke beïnvloedende 

factoren en de externe beïnvloedende factoren (zowel mate van toegankelijkheid van (openbaar) 

vervoer als mate van toegankelijkheid van publieke omgeving) - heel wat factoren in rekening dienen 

genomen te worden. Onderstaande figuur toont een schematisch overzicht van mogelijke 

(combinaties van) componenten. 

Figuur 6: Schematische weergave van componenten van mobiliteitsindicatiestelling 

 

Hieruit blijkt dat verschillende componenten elkaar kunnen beïnvloeden. Zo zal bv. het gebruik van 

een hulpmiddel afhankelijk zijn van of de persoon assistentie meeneemt of niet, wat dan weer 

afhankelijk kan zijn van de gezinssituatie van deze persoon. Anderzijds zal de keuze van het 

hulpmiddel de mate van toegankelijkheid van het OV beïnvloeden, aangezien niet elk hulpmiddel 

meegenomen kan worden op elk type voertuig.  

 Vetoprincipe 10.2.

De oorzaak waardoor iemand geen gebruik kan maken van het OV doordat men niet beschikt over 

een essentiële vaardigheid noemen we het veto.  

Een mevrouw met een rollator kan bijvoorbeeld perfect van haar huis tot aan de tramhalte stappen, 

een kaartje kopen, de dienstregeling perfect begrijpen, maar kan niet op het voertuig geraken 

doordat de opstap te hoog is. Doordat ze het voertuig niet kan betreden, kan ze uiteraard geen 

gebruik maken van de tram. In dit voorbeeld wordt het veto gevormd door het feit dat de opstap 

van het voertuig te hoog is voor de mevrouw met haar beperking en zij daardoor niet op de tram 

kan. De mevrouw loopt met een rollator en heeft duidelijk een fysieke beperking. Het is dan ook 

logisch om eerst haar vaardigheden af te toetsen met betrekking tot haar fysieke mogelijkheden.  
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Voor een blinde persoon is het dan weer logisch om eerst na te gaan of deze persoon de 

opstapplaats kan vinden, iemand met een mentale beperking heeft weer eerder problemen met de 

dienstregeling en de aankoop van tickets.  

Bij de beoordeling van de toegankelijkheid van het publiek domein en de voertuigen in het kader van 

de mobiliteitsindicatiestelling moet worden bekeken of de persoon in kwestie gebruik kan maken 

van het OV. Een veto kan bijvoorbeeld de te grote afstand zijn tot de halte voor iemand met een 

beperkt uithoudingsvermogen of het ontbreken van een verhoogd busperron voor iemand in een 

rolstoel. 

Er moet aldus een evaluatie worden gemaakt van de route van deur tot opstapplaats, van de op-

afstapplaats zelf, van de voertuigen en van de route van afstapplaats tot bestemming, waarbij de 

vaardigheden van de persoon in kwestie en de beschikbare ondersteuning de criteria vormen. Als er 

een reden blijkt te zijn waardoor de persoon in kwestie geen gebruik kan maken van het OV, moet er 

gebruik worden gemaakt van het aangepast vervoersnetwerk. 

 Volgorde van vaardigheden 10.3.

Om efficiënt te werken en onnodig lange vragenlijsten te voorkomen, moet een methode worden 

gevonden om een eventueel veto zo snel mogelijk op te sporen. Als een rolstoelgebruiker 

bijvoorbeeld het voertuig niet kan betreden, doordat de halte in de nabijheid van het vertrekpunt 

niet meer is dan een haltepaal in de berm, heeft het geen zin om eerst te beoordelen of de persoon 

zich kan verplaatsen naar de halte. Het kunnen opstappen in het voertuig is hier een meer 

bepalende vaardigheid dan het kunnen bereiken van de halte. Hieruit kunnen we een volgorde van 

aftoetsing afleiden, die geldt voor personen met een fysieke beperking. 

Voor iemand met een lichte vorm van dementie zal echter een andere volgorde moeten worden 

gehanteerd. Hier zal het gewicht eerder liggen in het kunnen vinden van de halte dan het kunnen 

gebruiken van de aangeboden infrastructuur. De psychische beleving is bij dementie aldus prioritair 

te onderzoeken zodat het niet logisch zou zijn om eerst af te toetsen of de persoon in kwestie op de 

bus kan stappen.  

Uit deze voorbeelden volgt dat er verschillende categorieën van beperkingen moeten worden 

afgebakend, om vervolgens per categorie een volgorde van de vaardigheden te bepalen die dienen 

afgetoetst te worden aan het aanbod (publiek domein en voertuigen). 

 Screening in twee fasen 10.4.

 Uitgebreide scan 10.4.1.

De uitgebreide beoordeling dient idealiter slechts eenmalig te gebeuren. Indien er echter wijzigingen 

optreden die de indicatiestelling positief of negatief kunnen beïnvloeden (bv. verslechtering van 

functionele mogelijkheden, wijziging in gezinssituatie), is een herbeoordeling noodzakelijk. 

De volgende factoren dienen in kaart gebracht te worden tijdens deze beoordeling: 

 Functionele mogelijkheden 10.4.1.1.

Voor het in kaart brengen van persoonlijke vaardigheden is achtergrondkennis noodzakelijk, 

waardoor deze beoordeling idealiter gebeurt door iemand met een (para)medische achtergrond.  Als 

we van een ideale situatie kunnen uitgaan, rekening houdend met de desktopresearch, lijkt het 

meest aangewezen profiel voor de indicatiestelling een paramedisch achtergrond te zijn. Wanneer 

we kijken naar verschillende functieprofielen en beroepsprofielen, lijkt dit het meest aan te sluiten 

bij dit van een ergotherapeut. Uit het beroepsprofiel van de ergotherapeut, en de domeinspecifieke 

leerresultaten die gehanteerd worden binnen de opleiding van maatschappelijk werk benadrukken 

we enkele competenties:  
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- Ergotherapeut  28: Het handelen van de cliënt = uitgangspunt 

o Test de mogelijkheden en beperkingen van de cliënt 

o Inventariseert de mogelijkheden en beperkingen van de cliënt 

o Kadert de gegevens multidisciplinair 

o Formuleert de totaalvraag.  

- Maatschappelijk werker 29: De Professionele Bachelor sociaal werk hanteert de 

mensenrechten en sociale rechtvaardigheid als maatstaven en perspectief voor zijn 

handelen 

o Contacten leggen en oriënteren 

o De sociaal werker legt en onderhoudt authentieke contacten en realiseert een 

professionele relatie met belanghebbenden in hun sociale context.  

o De sociaal werker hanteert verbale en non-verbale communicatie- en 

interactievormen, aangepast aan de aard van de sociaal-agogische processen.  

o De sociaal werker maakt een inschatting door in dialoog te treden met de 

belanghebbenden, inzicht te ontwikkelen in hun functioneren (als individu/groep, in 

relatie tot anderen en in de maatschappelijke context) en een breed geheel van 

bronnen te consulteren en te interpreteren.  

Als we naar beide profielen kijken, en kijken naar de opdracht van de indicatiestelling, is het duidelijk 
dat iemand met een paramedische kennis, goed geplaatst is om de screening op zich te nemen 
binnen de indicatiestelling.  

Echter, verschillende instanties (bv. VAPH, FOD Sociale Zekerheid, rust- en verzorgingstehuizen) 

gebruiken al standaard schalen om de functionele mogelijkheden of zorgbehoevendheid van 

personen te bepalen die eventueel kunnen gehanteerd worden door een inschaler die geen 

(para)medische achtergrond heeft. In eerste instantie zal er dan ook gekeken worden of deze reeds 

gebruikte schalen de benodigde informatie bevatten die nodig is om in te schatten welk type vervoer 

de persoon kan gebruiken. Hierbij dient gekeken te worden welke informatie ontbreekt en nog dient 

aangevuld te worden; alsook dient een selectie gemaakt te worden (eventueel m.b.v. van een 

prioriteitsscore) van relevante aspecten in deze reeds aanwezige schalen. 

De koppeling tussen de reeds gebruikte schalen en de mobiliteitsgerelateerde vaardigheden 

gebeurde in het voorgaande hoofdstuk. 

 Socio-demografische en verplaatsingsinformatie 10.4.1.2.

Onder socio-demografische informatie verstaan we gezins- en werksituatie, inkomensklasse, grootte 

van sociale netwerk, woonomgeving, etc. Tijdens de uitgebreide beoordeling kunnen de meest 

voorkomende verplaatsingen van de persoon eveneens bevraagd worden. 

Ook het gebruik van hulpmiddelen (type, grootte, kenmerken) wordt in kaart gebracht. Het is 

immers niet mogelijk om met elk hulpmiddel elk type voertuig van De Lijn of NMBS te betreden. 

 Assistentie en eventuele tegemoetkomingen 10.4.1.3.

Als het over assistentie en tegemoetkomingen gaat, is er op dit moment reeds een heel arsenaal aan 

voordelen uitgewerkt waar personen met een beperking recht op hebben. Binnen de 

mobiliteitsindicatiestelling, is dat een duidelijk aspect waar dat we vast en zeker ook aandacht voor 

moeten hebben. 

Hierbij volgt een overzicht van reeds bestaande tegemoetkomingen:  

 Persoonlijk-Assistentie-Budget, VAPH  

                                                           
28

 Beroepsprofiel van de ergotherapeut, door werkgroep  in opdracht van Vlaamse Onderwijsraad (1997) 
http://production.competent.be/competent-nl/fiche/J140301.html 
29

 Domeinspecifieke leerresultaten kader professionele bachelor in sociaal werk (2009) 
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 Oorzaak van het letsel, bijvoorbeeld ongeval met aansprakelijke derde of arbeidsongeval = 

verzekeringskwestie  

o Vergoedingen voor woningaanpassingen 

o Vergoedingen voor aanpassingen aan de wagen 

 Mantelzorgers 

 Vlaamse Overheid: Zorgverzekering 

 Goedkeuring FOD Sociale Zekerheid 

 Goedkeuring hulp van derden, hulpmiddelen … 

 Goedkeuring arbeidshandicap, VDAB 

 Tewerkstellingsondersteunende maatregelen, VDAB 

 Openbaar vervoer: 

o De Lijn: gratis netabonnement, Omnipas 65+, WIGW + Omnio-netabonnement 

o NMBS: kortingskaart verhoogde tegemoetkoming, voorrangskaart voor een zitplaats 

o De Lijn, NMBS: kaart 'kosteloze begeleider openbaar vervoer', FOD-Nationale 

verminderingskaart voor het OV voor personen met een visuele beperking  

 Vervoer door vrijwilligers met de eigen wagen: Door MMC’s aangeboden, waarbij de 

gebruiker lidgeld moet betalen en aan enkele voorwaarden moet voldoen.  

 Dienstencheques voor vervoer van personen met een beperkte mobiliteit 

 Taxicheques 

 Niet dringend-ziekenvervoer 

 Woon-schoolverkeer: aangeboden voor leerlingen van het bijzonder onderwijs, gefinancierd 

door Departement Onderwijs en vorming.  

 Parkeerkaart voor personen met een handicap, FOD Sociale Zekerheid 

 Belastingvoordeel voor eigen auto, FOD Sociale Zekerheid 

Naar de toekomst toe zal er ook rekening gehouden moeten worden met de veranderingen ten 

gevolge van de staatshervorming.  

Bovenstaande beïnvloedende factoren zullen binnen de mobiliteitsindicatiestelling mee in kaart 

gebracht kunnen worden. Zeker de mate van assistentie, en voordelen met betrekking tot het OV, 

zijn erg belangrijk binnen de screening.  

Na de uitgebreide beoordeling wordt beslist of de persoon onvoorwaardelijke toelating heeft om 

gebruik te maken van aangepast vervoer of niet. In de persoon voorwaardelijke toelating krijgt (dus 

slechts in bepaalde omstandigheden), dienen concrete categorieën gegeven te worden waarbinnen 

dit vervoer wel of niet toegelaten is. 

 Variabele quickscan bij elke nieuwe (type van) verplaatsing 10.4.2.

Het is praktisch niet mogelijk, en ook weinig zinvol, om bij elke (nieuwe) verplaatsing alle 

componenten in kaart te brengen. De vaststaande factoren, die niet wijzigen bij elke verplaatsing, 

zouden tijdens een voorafgaande beoordeling uitgebreid in kaart moeten gebracht worden. Hierbij 

zou moeten bepaald worden onder welke factoren deze persoon gebruik kan maken van het OV (bv. 

bij welk type ondergrond, bij welke weersomstandigheden, voor welke afstand).  

Bij elke specifieke nieuwe verplaatsing, of nieuw type van verplaatsing, dient enkel gekeken te 

worden of de verplaatsing mogelijk is gegeven de huidige omgevings- en andere factoren. Hierbij 

worden er optimaal categorieën bepaald waarbinnen de verplaatsing toelating geeft tot gebruik van 

aangepast vervoer. Deze beoordeling hoeft niet telkens te gebeuren voor regelmatig terugkerende 

verplaatsingen van een persoon in dezelfde omstandigheden. 
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DEEL IV/ ONTWERPFASE 

Bij het ontwerpen van het instrument voor de mobiliteitsindicatiestelling op basis van de inschaling 
van de mobiliteitsmogelijkheden of beperkingen van een persoon wordt er verder gebouwd op een 
aantal aspecten van de analysefase: 

 Verwerking van de doelgroepenbevraging voor het opsommen van relevante knelpunten in 

functie van mobiliteit. 

 Identificatie van de relevante persoonsgebonden generieke vaardigheden die nodig zijn om 

gebruik te kunnen maken van het OV. 

 Identificatie van de relevante omgevingsfactoren en componenten die kunnen bepalen of  een 

verplaatsing met een bepaalde vervoerswijze al dan niet gebruikt kan worden. 

Om tot het instrument te komen, werd er in eerste instantie een integratie gedaan van de resultaten 

op basis van het kwalitatief onderzoek, en dit voor de 3 aspecten van de indicatiestelling. Hierna 

wordt verder gekeken welke doelgroepen er bepaald kunnen worden. Hiervoor werd er een beroep 

gedaan op het ICF-kader, dat een goede basis vormt voor doelgroepenbepalingen.  

Verder is er binnen het consortium gewerkt aan het definiëren van de specificaties per doelgroep 

waarbij er een koppeling is gemaakt tussen de persoonsgebonden vaardigheden, de vaardigheden 

die noodzakelijk zijn voor het gebruik maken van het OV en de invloeden van het publiek domein en 

het OV.  

In de ontwerpfase worden op basis van deze gegevens volgende elementen uitgewerkt: 

 Categorieën van beperkingen ter afbakening van de doelgroepen 

 Volgorde van doelgroepspecifieke vaardigheden (Checklist deel 1) 

 Externe beïnvloedende factoren (publiek domein en voertuigen) (Checklist deel 2) 

 Persoonlijke beïnvloedende factoren (Checklist deel 3) 

 Gradatie van toelating tot het aangepast vervoer en het vetoprincipe 

Volgend hoofdstuk geeft aan hoe het instrument is opgebouwd, welke principes er gehanteerd 
zullen worden, en hoe de bevraging zal kunnen gebeuren. De bruikbaarheid van het instrument is 
afhankelijk van de persoonlijke kenmerken (de vaardigheden en de beïnvloedende factoren) én de 
inrichting van het publiek domein én de vormgeving van de voertuigen. 

11. Afbakening doelgroep 

De afbakening van de doelgroepen is gebaseerd op het ICF-kader (zie titel 3 De classificatie van het 

menselijk functioneren: de International Classification of Functioning, Disability and Health ). Door 

een opdeling te maken in doelgroepen zal er specifiek een bevraging kunnen gebeuren naar de 

beperking die een persoon ervaart in het nemen van het OV. De indicatiesteller zal op die manier 

doelgerichter aan de slag kunnen gaan. Volgend schema is een overzicht op welke manier de ICF een 

leidraad is doorheen de opbouw van het instrument om de PMB te screenen.  
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Figuur 7: Schematische weergave van de mobiliteitsindicatiestelling in functie van de doelgroepenafbakening en 
koppeling naar het publieke domein 

 

In de analysefase werd duidelijk dat de doelgroep die nood heeft aan aangepast vervoer, een zeer 

diverse groep is. Het gaat niet enkel om personen met een fysieke beperking die gebruikmaken van 

een hulpmiddel, maar over personen van alle leeftijden met allerhande beperkingen. Het is 

overigens ook duidelijk dat personen die aangepast vervoer nodig hebben, niet steeds gebruikmaken 

van de mogelijkheden van het openbaar en/of aangepast vervoer. Uit de focusgroep met de MAV’s 

is gebleken dat de personen die ondersteuning nodig hebben, moeilijk in kaart te brengen zijn. 

Vooral doordat de meer complexe situaties meer verduidelijking nodig hebben. 

Om deze redenen wordt geopteerd om de persoonsgebonden factoren te categoriseren volgens het 

type beperking om zo de doelgroepen te bepalen. Voor de keuze van de verschillende categorieën 

van de doelgroepen werd er ook rekening gehouden met de feedback verkregen van stuurgroepen, 

klankbordgroepen en focusgroepen. Het denkkader van de ICF dient als basis voor de categorisering.  

Elke stoornis die een persoon ervaart brengt de nodige beperkingen met zich mee. Bij de definiëring 

van de doelgroepen wordt hiermee rekening gehouden. De volgende 4 categorieën i.f.v. 

beperkingen worden bepaald om de doelgroepen af te bakenen: 

 Fysieke beperking 

 Cognitieve beperking 

 Sensorische beperking 

 Participatief probleem 

De twee eerste groepen zijn vrij duidelijk naar problematiek. Fysieke beperkingen zijn alle 

problematieken waarbij het fysiek handelen wordt verstoord. Er kan gebruikgemaakt worden van 

een hulpmiddel, maar dat moet niet. Personen met cognitieve beperkingen zijn personen met een 

mentale beperking, een ontwikkelingsstoornis-achterstand op vlak van cognitie, of cognitieve 

consequenties ten gevolge van een hersenaandoening. Hier gaat het dan vooral over de uitval van 

executieve functies.  
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De derde groep betreft de personen met een sensorische beperking. Tot deze doelgroep behoren 

de personen met een visuele en auditieve beperking. Er werd binnen het consortium specifiek voor 

deze groep gekozen, omdat de aanpassingen binnen het publiek domein hier zeer specifiek zijn.  

En tot slot is er nog de groep van personen met een participatief probleem. Deze doelgroep is zeer 

divers en behelst personen met een psychische beperking, ouderen, personen met dementie, 

verwardheid, enz. Het gaat hier vooral over personen die door hun beperking, van welke aard dan 

ook, moeite hebben met het participeren in de maatschappij. Het kan hier o.m. gaan om 

angststoornissen, maar ook om de desoriëntatie in de ruimte. 

In het volgend onderdeel worden aan elke doelgroep de nodige vaardigheden en het vetoprincipe 

gekoppeld. Hierbij is er telkens een duidelijke connectie met het publieke domein en de voertuigen. 

12. Relevante vaardigheden per doelgroep 

Om gebruik te kunnen maken van het OV moet men over een hele reeks vaardigheden beschikken. 

Om de mobiliteitsindicatiestelling op een efficiënte manier te laten verlopen, moeten eventuele 

knelpunten zo gericht mogelijk worden opgespoord. Met dit doel werden aldus 4 categorieën van 

beperkingen bepaald: fysieke, sensoriële, cognitieve en participatieve beperkingen. 

Voor elk type van beperking worden de relevante vaardigheden bepaald die bevraagd of beoordeeld 

zouden moeten worden. De persoon waarvoor een mobiliteitsindicatie moet worden gesteld, kan 

natuurlijk meerdere beperkingen hebben. Bijvoorbeeld fysiek en cognitief. Indien een persoon 

meerdere typen van beperkingen heeft, dienen de vaardigheden van beide groepen opgenomen te 

worden in het instrument. 

In de checklists worden de vaardigheden telkens in deel 1 opgesomd in de prioritaire volgorde. 

 Vetoprincipe 12.1.

Iemand kan van het OV gebruikmaken als hij alle vereiste vaardigheden kan uitvoeren. Dit kan 

afhankelijk zijn van de context. De context bestaat enerzijds uit de persoonlijke beïnvloedende 

factoren en anderzijds uit de externe beïnvloedende factoren, zijnde de inrichting van het publiek 

domein én de vormgeving van de voertuigen. Als minstens één essentiële vaardigheid niet kan 

worden uitgevoerd, lukt het niet. Dit noemen we het veto. Er is eveneens een veto als minstens één 

essentiële vaardigheid niet kan worden uitgevoerd doordat er een negatieve invloed is van de 

context (op lange termijn). 

 Volgorde van de vaardigheden 12.2.

Binnen deze relevante vaardigheden en beïnvloedende factoren is de ene vaardigheid dan ook 

eerder bepalend dan de andere. Voor elk type van beperking wordt daarom een prioritaire volgorde 

van vaardigheden bepaald, die idealiter gehanteerd zou worden bij afnamen van de 

indicatiestelling. Deze prioriteit wordt toegepast in het kader van het vetoprincipe. Hiermee wordt 

bedoeld dat indien een persoon een bepaalde vaardigheid niet heeft, het zinloos is om de andere 

relevante vaardigheden uitgebreid in kaart te brengen of te bevragen. De volgorde van deze 

vaardigheden is bepaald volgens de meest bepalende factor.  

De prioritaire volgorde van vaardigheden per doelgroep vloeit voort uit de gedetailleerde lijst van 

vaardigheden die een persoon moet hebben om gebruik te kunnen maken van een bepaalde 

vervoerswijze (zie analysefase titel 7.2  

 

Gedetailleerde opsomming van relevante vaardigheden). 

Bij het nader bekijken van de 4 doelgroepen, blijkt dat de meest essentiële vaardigheden vaak 

dezelfde zijn. Echter, de volgorde waarin ze bevraagd zullen worden, blijft doelgroepspecifiek. Op 
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deze manier zal het mogelijk zijn om rekening houdend met het individu slechts bepaalde items te 

bevragen, hetgeen tijdswinst zal opleveren. Hierna volgt een schematisch overzicht waarbij de 

vaardigheden die enkel op 1 type van beperking van toepassing zijn worden onderlijnd. 

Figuur 8: Overzicht volgorde van de vaardigheden op basis van de beperkingen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Fysieke beperking 12.2.1.

De relevante vaardigheden zijn: zich kunnen verplaatsen naar de halte, voertuig kunnen betreden, 

wachten op voertuig, verplaatsing van voertuig, signaal geven wanneer je wilt afstappen, tickets 

aankopen vooraf aan of tijdens de verplaatsing. Op basis van deze relevante vaardigheden werd 

onderstaande volgorde opgesteld: 

1. Gebruik van hulpmiddelen 

Indien het specifieke hulpmiddel van de persoon niet toegestaan is op het voertuig van een 

bepaalde vervoerswijze, is het niet mogelijk om de verplaatsing met deze vervoerswijze af te 

leggen – ongeacht of deze persoon met dit hulpmiddel het voertuig zou kunnen betreden. 

2. Voertuig kunnen betreden 

De persoon dient in staat te zijn om het voertuig te kunnen betreden (bv. enkele treden opgaan 

van de bus of trein). Indien de persoon een bepaald voertuig niet kan betreden, is de 

verplaatsing met deze vervoerswijze niet mogelijk – ongeacht of deze persoon zich tot de halte 

kan verplaatsen. 

3. Verplaatsen naar halte 

De persoon moet in staat zijn om zowel de route van de herkomst tot de opstaphalte te kunnen 

afleggen, als de route van de afstaphalte tot de bestemming. Deze verplaatsing bestaat uit 

verschillende elementen zoals het kunnen afleggen van een bepaalde afstand, het kunnen 

navigeren en/of vermijden van obstakels, het kunnen participeren aan het verkeer, e.a.  

Gebruik van hulpmiddelen 
Voertuig kunnen betreden 
Verplaatsen naar halte 
Wachten op voertuig 
Verplaatsing in het voertuig 
Signaal kunnen geven 
Tickets aankopen vooraf of tijdens 
de verplaatsing 

Psychische beleving 

Omgaan met anderen 

Omgaan met veranderingen 

Tickets aankopen vooraf of tijdens 
de verplaatsing 

 

 

 

Informatie/instructies begrijpen 

Oriëntatie  

Veiligheid/wegcode 

 

Voertuig kunnen betreden 

Verplaatsen naar halte 

Veiligheid/wegcode 

Informatie/instructies begrijpen 

Signaal kunnen geven 
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4. Wachten op voertuig 

De persoon moet kunnen wachten op het voertuig aan de halte (bv. rechtstaan, zitten op 

rustbanken) en de nodige veiligheidsregels in acht nemen. 

5. Verplaatsing in het voertuig 

Tijdens het bewegen van het voertuig, moet het mogelijk zijn om de lichaamspositie te kunnen 

behouden (bv. kunnen rechtstaan of in een stoel of hulpmiddel kunnen blijven zitten). Deze 

vaardigheid houdt ook in om een zitplaats te vinden of de voorbehouden plaats voor een 

rolstoel te bereiken. 

6. Signaal kunnen geven 

De persoon moet in staat zijn om een signaal te kunnen geven indien hij/zijn halte bereikt. Ook 

indien de persoon in een rolstoel zit, dient deze persoon in staat te zijn om de drukknop te 

bedienen of op een andere manier dit signaal te kunnen geven. 

7. Tickets aankopen vooraf of tijdens de verplaatsing 

De persoon moet in staat zijn om, indien dit van toepassing is, tickets aan te kopen vooraf aan, 

of tijdens de verplaatsing. Dit houdt in om via internet of aan een betaalautomaat tickets te 

kopen, bij de chauffeur zelf, via SMS-ticketing, of op een andere manier. 

 Cognitieve beperking 12.2.2.

De relevante vaardigheden zijn: instructies kunnen begrijpen, oriëntatie vermogen, werking & 

voorwaarden vervoerswijze begrijpen, algemene verkeersregels, kunnen reserveren, tickets 

aankopen vooraf aan of tijdens de verplaatsing, vervoersbewijs & betalingsmogelijkheden kunnen 

uitzoeken. Op basis van deze relevante vaardigheden werd onderstaande volgorde opgesteld: 

1. Informatie/instructies begrijpen 

De persoon moet in staat zijn om instructies te kunnen begrijpen, zowel m.b.t. algemene 

werking van de vervoerswijze, als bij onverwachte gebeurtenissen. Deze informatie kan op 

verschillende manieren weergegeven worden (visueel, auditief, met hulp van medereizigers, 

etc.). Indien de persoon niet begrijpt hoe hij/zij deze vervoerswijze dient te gebruiken, is het 

zinloos om verder in kaart te brengen of de persoon zich op een veilige manier naar de halte kan 

begeven. 

2. Oriëntatie  

De persoon dient in staat te zijn om zich te oriënteren tijdens de verplaatsing. Deze oriëntatie 

houdt verschillende elementen in, zoals het kunnen vinden van de weg (in een bekende en 

onbekende omgeving), het kunnen vinden van de juiste bus of trein, het kunnen vinden van 

faciliteiten (bv. een aanmeldpunt voor assistentie), etc. 

3. Veiligheid/wegcode 

De persoon moet in staat zijn om op een veilige manier te participeren in het verkeer, o.a. door 

het kennen en respecteren van de wegcode.  

 Sensorische beperking 12.2.3.

De relevante vaardigheden zijn: zich kunnen verplaatsen naar de halte, oriëntatie vermogen, signaal 

kunnen geven wanneer je wilt afstappen. Op basis van deze relevante vaardigheden werd 

onderstaande volgorde opgesteld: 

1. Voertuig kunnen betreden 
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De persoon dient in staat te zijn om het voertuig te kunnen betreden (bv. door middel van 

geleiding). Indien de persoon een bepaald voertuig niet kan betreden, is de verplaatsing met 

deze vervoerswijze niet mogelijk – ongeacht of deze persoon zich tot de halte kan verplaatsen. 

2. Verplaatsen naar halte 

De persoon moet in staat zijn om zowel de route van de herkomst tot de opstaphalte te kunnen 

afleggen, als de route van de afstaphalte tot de bestemming. Deze verplaatsing bestaat uit 

verschillende elementen zoals het kunnen afleggen van een bepaalde afstand, het kunnen 

navigeren en/of vermijden van obstakels, het kunnen participeren aan het verkeer, e.a.  

3. Veiligheid/wegcode 

De persoon moet in staat zijn om op een veilige manier te participeren in het verkeer, o.a. door 

het kennen en respecteren van de wegcode. Voor personen met een visuele beperking is het bv. 

van belang dat hij/zij weet waar oversteekplaatsen zijn op de route. 

4. Informatie/instructies begrijpen 

De persoon moet in staat zijn om instructies te kunnen begrijpen, zowel m.b.t. algemene 

werking van de vervoerswijze, als bij onverwachte gebeurtenissen. Deze informatie kan op 

verschillende manieren weergegeven worden (visueel, auditief, met hulp van medereizigers, 

etc.). Zeker bij personen met een sensorische beperking vormt dit een belangrijke vaardigheid, 

aangezien ze meestal een medium van informatievoorziening (bv. visueel of auditief) niet 

begrijpen omwille van hun type beperking. 

5. Signaal kunnen geven 

De persoon moet in staat zijn om een signaal te kunnen geven indien hij/zijn halte bereikt. Ook 

indien de persoon bv. een visuele beperking heeft, dient deze persoon in staat te zijn om de 

drukknop te bedienen of op een andere manier dit signaal te kunnen geven. 

 Participatief probleem 12.2.4.

De relevante vaardigheden zijn: omgang met anderen, omgang met veranderingen, psychische 

beleving (subjectief), tickets aankopen vooraf aan of tijdens de verplaatsing. Op basis van deze 

relevante vaardigheden werd onderstaande volgorde opgesteld: 

1. Psychische beleving 

De persoon dient geestelijk en gedragsmatig in staat te zijn om zich te verplaatsen met een 
bepaalde vervoerswijze. 

2. Omgaan met anderen 

De persoon moet op een gepaste wijze kunnen omgaan met andere (nieuwe) personen. 
Hieronder wordt verstaan het duidelijk maken wat de persoon wel of niet wil, het aangeven als 
iemand te dichtbij komt en iets kunnen/durven vragen aan medereizigers of aan de chauffeur. 

3. Omgaan met veranderingen 

De persoon moet kunnen omgaan met, en rustig blijven bij, onverwachte omstandigheden of 
veranderingen zoals een vertraging of afschaffing.  

4. Tickets aankopen vooraf of tijdens de verplaatsing 

De persoon moet in staat zijn om, indien dit van toepassing is, tickets aan te kopen vooraf aan, 

of tijdens de verplaatsing. Dit houdt in om via internet of aan een betaalautomaat tickets te 

kopen, bij de chauffeur zelf, via SMS-ticketing, of op een andere manier. 
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13. De indicatiestelling 

 Checklist per doelgroep 13.1.

Voor iedere categorie van beperkingen is er een checklist opgesteld, die de indicatiesteller kan 

gebruiken als leidraad. Dit project heeft niet de ambitie om aanvragers in te schalen, wel om 

relevante vaardigheden met betrekking tot hun mobiliteit af te toetsen aan het voor hen 

beschikbare aanbod.  

Bij het nagaan van de benodigde vaardigheden kan het noodzakelijk zijn de context na te gaan. 

Hiermee wordt bedoeld de persoonlijke beïnvloedende factoren, zoals assistentie, en de externe 

beïnvloedende factoren, zijnde toegankelijkheid van het publiek domein en het OV.  

De checklist bestaat in die zin dan ook uit drie onderdelen met elk betrekking op verschillende 

componenten die in rekening moeten gebracht worden bij het behandelen van de vervoersvraag. De 

checklist die hiervoor is opgesteld kan dienen als handleiding voor het nagaan van de verschillende 

componenten. Al deze componenten kunnen elkaar beïnvloeden en zullen vaak gelijktijdig 

beoordeeld worden door de indicatiesteller. 

 Checklist deel 1: Betreft de vaardigheden die noodzakelijk zijn om gebruik te kunnen maken 

van het OV. In functie van de volgorde van de vaardigheden zullen vragen over dit deel van de 

checklist gesteld kunnen worden. 

 Checklist deel 2: Nadat de vaardigheden aangekaart worden zal snel duidelijk worden of een 

bepaalde context invloed heeft op de mogelijkheid van het uitvoeren van de vaardigheden en 

het gebruik van het OV. Het eerste aspect van de context behelst de externe beïnvloedende 

factoren: het publieke domein, het OV, weersomstandigheden ... 

 Checklist deel 3: Het tweede aspect van de context zijn de persoonlijke beïnvloedende 

factoren: assistentie, tegemoetkomingen, het gebruik van hulpmiddelen … 

Het kan dus zijn dat, voor een specifieke persoon, de vaardigheden (Checklist deel 1) afhankelijk is 

van de context (Checklist deel 2 en 3). Zo zal het feit of iemand in staat is om op een voertuig te 

wachten, mogelijk afhankelijk zijn van de beschikbare rust- en/of zitplaatsen aan de halte. Deze 

factoren kunnen invloed hebben op de voorwaardelijkheid van het recht. 

De externe beïnvloedende factoren bestaan uit elementen uit het publiek domein en in theorie ook 

de voertuigen. Voor niet-rolstoelgebruikers is het van tevoren niet zeker of het voertuig dat op een 

bepaalde rit of lijn zal worden ingezet toegankelijk is. Wanneer reservatie niet mogelijk is, moet 

worden uitgegaan van een ontoegankelijk voertuig. De voertuigen van de belbus en de TaxiBus in 

Brussel zijn wel altijd toegankelijk. Op dit moment is enkel na reservatie geweten of het voertuig 

toegankelijk is. 

Vaardigheden en het aanbod m.b.t. voertuigen werden daarom voor de volledigheid meegenomen 

in de tabel, maar zijn grijs aangeduid. 

Wanneer iemand met zijn scootmobiel bijvoorbeeld niet op de bus mag, heeft het geen zin om na te 

gaan of hij met zijn scootmobiel tot aan de halte geraakt. De weigering van scootmobielen op de bus 

is hier bepalend en vormt het veto. Dit element zal dan ook als eerste moeten worden afgetoetst 

aan de aanbodzijde.  

In de praktijk wordt de aanbodzijde daarom voornamelijk gevormd door elementen van het publiek 

domein. Iedere relevante vaardigheid wordt afgetoetst aan elementen van het publiek domein die 

bepalend zijn voor het al dan niet kunnen uitvoeren van een bepaalde taak die nodig is om gebruik 

te kunnen maken van het OV. Bijvoorbeeld: Een persoon is panisch en kan niet tegen drukte 

(participatieve beperking). Wanneer er een mogelijkheid is om drukte te vermijden, kan hij perfect 

met het OV. In 1e klas op de trein, waar het minder druk is bijvoorbeeld. 
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 Fysieke beperking 13.1.1.

 

FYSIEKE BEPERKINGEN 
    CONTEXT 

 Deel 1: 
Vaardigheden 

Deel 2: Externe beïnvloedende factoren 
  
  

Deel 3: 
Persoonlijke 
beïnvloedende 
factoren 

1 Voertuig 
kunnen 
betreden 

Gebruikt men een 
verplaatsingshulpmiddel?  

ᴏ nee Assistentie (mate 
van, duurtijd) 

     ᴏ ja, toegestaan op OV 
(wandelstok, rollators, 
manuele rolstoel …) 

Inkomen + 
tegemoetkomingen 

     ᴏ Ja, niet toegestaan op OV 
(scootmobiel …) 

Gebruik van 
hulpmiddelen 

   De opstapplaats is ᴏ  toegankelijk   
     ᴏ  toegankelijk voor blinden en 

slechtzienden  
  

     ᴏ toegankelijk met assistentie   
     ᴏ niet toegankelijk/ niet gekend   

   De afstapplaats is ᴏ  toegankelijk   
     ᴏ  toegankelijk voor blinden en 

slechtzienden  
  

     ᴏ toegankelijk met assistentie   
     ᴏ niet toegankelijk/ niet gekend   

2 Zich kunnen 
verplaatsen 
naar de halte 

Afstand vertrek-
opstapplaats 

ᴏ 0-100m   

    ᴏ 0-300m   
     ᴏ 0-500m   
     ᴏ 0-750m   

   Afstand afstapplaats-
bestemming  

ᴏ 0-100m   

     ᴏ 0-300m   
     ᴏ 0-500m   
     ᴏ 0-750m   

   De smalste looproute 
(>10m)  is 

ᴏ smaller dan 1m   

     ᴏ 1m - 1,50m   
     ᴏ > 1,50m   

   Versmallingen op de 
looproute zijn 

ᴏ > 1m   

     ᴏ < 1m   

   Het loopoppervlak is  ᴏ goed begaanbaar   
     ᴏ niet goed begaanbaar, door 

oneffenheden of niet verhard 
  

     ᴏ niet goed begaanbaar, door te 
grote dwarshelling 

  

     ᴏ niet goed begaanbaar, door 
gladheid 

  

   De hoogste drempel op ᴏ nihil   
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de looproute is 
     ᴏ 0-1 cm   
     ᴏ 1-2 cm en afgeschuind onder 

max. 45° 
  

     ᴏ 2-4 cm   
     ᴏ 4-10 cm   
     ᴏ > 10 cm   

   Komen er trappen voor 
op de route? 

ᴏ nee   

     ᴏ met leuning   
     ᴏ met 40 cm doorlopende 

leuning boven- en onderaan 
  

     ᴏ zonder leuning   
     ᴏ met waarschuwingsmarkering 

bovenaan 
  

     ᴏ zonder 
waarschuwingsmarkering 
bovenaan 

  

   
 

Komen er hellingen voor 
op de route? 

ᴏ nee   

    ᴏ lichte natuurlijke helling    
      ᴏ steile natuurlijke helling    
      ᴏ hellingsbaan met verhouding 

lengte/percentage volgens 
wettelijke voorschriften 

  

      ᴏ hellingsbaan met verhouding 
lengte/percentage niet 
volgens wettelijke 
voorschriften 

  

      ᴏ vrije ruimte diameter 1,5m 
voor en achter de 
hellingsbaan 

  

      ᴏ geen vrije ruimte diameter 
1,5m voor en achter de 
hellingsbaan 

  

      ᴏ leuningen   
      ᴏ geen leuningen   

    Komt er een lift voor op 
de route? 

ᴏ nee   

      ᴏ kleiner dan 110x140 cm   
      ᴏ groter dan 110x140 cm   
      ᴏ doorgangsbreedte deur > 90 

cm 
  

      ᴏ doorgangsbreedte deur < 90 
cm 

  

    Langste afstand tot rust ᴏ geen rustpunten   
      ᴏ alleen bij de halte   
      ᴏ 0-100m   
      ᴏ 0-300m   
      ᴏ 0-500m   

    Fietsenstalling bij de 
opstapplaats 

ᴏ nee   

      ᴏ niet toegankelijk   
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      ᴏ toegankelijk   

    Veilige 
voorrijdmogelijkheid bij 
de opstapplaats 

ᴏ nee   

      ᴏ niet toegankelijk   
      ᴏ toegankelijk   

    Veilige 
voorrijdmogelijkheid bij 
de afstapplaats 

ᴏ nee   

      ᴏ niet toegankelijk   
      ᴏ toegankelijk   

    Aangepaste 
parkeerplaats bij 
opstapplaats 

ᴏ nee of ongeschikt   

      ᴏ ja, op afstand <50m   
      ᴏ ja, op afstand >50m   

3 Wachten op 
voertuig 

Opstapplaats ᴏ zonder rustplaatsen   

      ᴏ sta-/zitmeubilair zonder 
overkapping 

  

      ᴏ sta-/zitmeubilair met 
overkapping 

  

      ᴏ zitplaatsen zonder 
overkapping 

  

      ᴏ zitplaatsen met overkapping   

    Afstapplaats 
(opstapplaats terugweg) 

ᴏ zonder rustplaatsen   

      ᴏ sta-/zitmeubilair zonder 
overkapping 

  

      ᴏ sta-/zitmeubilair met 
overkapping 

  

      ᴏ zitplaatsen zonder 
overkapping 

  

      ᴏ zitplaatsen met overkapping   

4 Verplaatsing in 
het voertuig 

Rolstoelplaats ᴏ nee   

      ᴏ met rugleuning  en 
armleuning 

  

      ᴏ met veiligheidsgordel   

    Voorbehouden plaats ᴏ nee   
      ᴏ bij de chauffeur   
      ᴏ bij de rolstoeltoegankelijke 

toegang 
  

    Doorgang ᴏ doorgangsbreedte >1m   
      ᴏ doorgangsbreedte 0,80-1m   
      ᴏ doorgangsbreedte < 80 cm   

    Drempels ᴏ geen zitplaats drempelloos 
bereikbaar 

  

      ᴏ enkele zitplaatsen 
drempelloos bereikbaar 

  

      ᴏ alle zitplaatsen drempelloos 
bereikbaar 

  

    Handgrepen ᴏ bij de deur   
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      ᴏ in gangpad   
      ᴏ bij zitplaats voor gebruik bij 

opstaan/gaan zitten  
  

      ᴏ in contrastkleur   
      ᴏ niet in contrastkleur   

5 Signaal geven 
wanneer je wilt 
afstappen 

Drukknop halteaanvraag ᴏ op aangepaste hoogte bij 
rolstoelplatform 

  

      ᴏ allemaal op gelijke hoogte   

6 Tickets 
aankopen 

Vooraf aan de 
verplaatsing 

ᴏ Mobibkaart/ gratis   

      ᴏ Online (De Lijn, NMBS, MIVB)   
      ᴏ SMS (De Lijn, NMBS)   
      ᴏ App (NMBS, MIVB)   
      ᴏ Aan loket (Lijnwinkel, NMBS-

station, MIVB-metrostation) 
  

      ᴏ Automaat (NMBS, MIVB)   
      ᴏ Voorverkooppunt (De Lijn, 

MIVB) 
  

    Tijdens de verplaatsing ᴏ bij de chauffeur (De Lijn, 
MIVB) 

  

      ᴏ bij de conducteur (NMBS)   

7 Informatie aan 
halte/station  

Dienstregeling ᴏ niet aanwezig   

      ᴏ drempelloos bereikbaar   
      ᴏ niet drempelloos bereikbaar   

    Aankomst/vertrek en 
vertraging op het perron 

ᴏ niet aanwezig   

      ᴏ enkel auditief   
      ᴏ visueel aanwezig en 

drempelloos bereikbaar 
  

      ᴏ visueel aanwezig, maar niet 
drempelloos bereikbaar 

  

8 Informatie in 
voertuig zelf 

Lijnnummer/ 
bestemming op voertuig 

ᴏ niet   

      ᴏ boven voorruit   
      ᴏ bij de deur   

    Halteaankondiging in het 
voertuig 

ᴏ niet   

      ᴏ mogelijkheid om aan 
chauffeur te vragen 

  

      ᴏ stroomschema in het voertuig   
      ᴏ visuele aankondiging   
      ᴏ auditieve aankondiging   
      ᴏ App   

   Overige beïnvloedende externe factoren   

   Karakteristieken vervoerswijze   
   Weersomstandigheden   
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 Cognitieve beperking 13.1.2.

 

COGNITIEVE BEPERKINGEN       
  

 
CONTEXT 

 Deel 1: Vaardigheden Deel 2: Externe beïnvloedende factoren Deel 3: Persoonlijke 
beïnvloedende 
factoren 

1 Instructies kunnen 
begrijpen 

Reservatie/Werking ᴏ telefonisch Assistentie (mate van, 
duurtijd) 

     ᴏ online Inkomen + 
tegemoetkomingen 

   Ticket aankopen ᴏ online (De Lijn, NMBS, 
MIVB) 

  

   Uitzoeken juiste 
vervoersbewijs & 
betalingsmogelijkheid 

ᴏ sms (De Lijn, NMBS)   
   ᴏ app (NMBS, MIVB)   

     ᴏ automaat (NMBS, 
MIVB) 

  

     ᴏ bij persoon (Lijnwinkel, 
NMBS-station, MIVB-
metrostation, 
chauffeur, conducteur) 

  

     ᴏ Mobibkaart/ gratis   

   Dienstregeling 
begrijpen 

ᴏ enkel in schrift   

     ᴏ combinatie schrift en 
kleur 

  

     ᴏ stroomschema 
aanwezig 

  

     ᴏ duidelijke aanduiding 
opstapplaats 

  

   Aankomst/vertrek en 
vertraging op het 
perron 

ᴏ niet aanwezig   

     ᴏ auditief   
     ᴏ visueel   

    Lijnnummer/ 
bestemming op 
voertuig 

ᴏ niet   

      ᴏ boven voorruit   
      ᴏ bij de deur   

    Halteaankondiging in 
het voertuig 

ᴏ niet aanwezig   

      ᴏ mogelijkheid om aan 
chauffeur te vragen 

  

      ᴏ stroomschema in het 
voertuig 

  

      ᴏ visuele aankondiging   
      ᴏ auditieve aankondiging   
     ᴏ app   

2 Oriëntatie Van vertrek naar 
opstapplaats 

ᴏ geen duidelijke 
herkenningspunten 
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onderweg 
     ᴏ duidelijke 

herkenningspunten 
onderweg (kerk, 
verkeerslichten, 
standbeeld, school ...) 

  

     ᴏ geen 
straatnaambordjes 
aanwezig 

  

     ᴏ niet op alle 
keuzepunten 
straatnaambordjes 

  

     ᴏ op alle keuzepunten 
straatnaambordjes 

  

     ᴏ haltenaam komt 
overeen met een 
puntbestemming (kerk, 
plein ...) 

  

     ᴏ haltenaam komt 
overeen met een 
straatnaam 

  

     ᴏ geen connectie 
haltenaam met 
omgeving 

  

   Van afstapplaats naar 
bestemming 

ᴏ geen duidelijke 
herkenningspunten 
onderweg 

  

     ᴏ duidelijke 
herkenningspunten 
onderweg (kerk, 
verkeerslichten, 
standbeeld, school ...) 

  

     ᴏ geen 
straatnaambordjes 
aanwezig 

  

     ᴏ niet op alle 
keuzepunten 
straatnaambordjes 

  

     ᴏ op alle keuzepunten 
straatnaambordjes 

  

     ᴏ haltenaam komt 
overeen met een 
puntbestemming (kerk, 
plein ...) 

  

     ᴏ haltenaam komt 
overeen met een 
straatnaam 

  

     ᴏ geen connectie 
haltenaam met 
omgeving 

  

   Signalisatie perrons ᴏ niet op alle 
keuzemomenten 
signalisatie 
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     ᴏ op alle 
keuzemomenten 
signalisatie 

  

     ᴏ duidelijke signalisatie 
op het perron zelf 

  

3 Veiligheid/wegcode De route van vertrek 
tot opstapplaats  

ᴏ volledig voorzien van 
trottoirs 

  

     ᴏ gedeeltelijk over de 
rijbaan 

  

     ᴏ volledig over de rijbaan   
     ᴏ geen oversteek drukke 

rijbaan 
  

     ᴏ VRI bij oversteek 
drukke rijbaan 

  

     ᴏ zebrapaden bij 
oversteek drukke 
rijbaan 

  

     ᴏ onbeveiligde oversteek 
drukke rijbaan 

  

   De route van 
afstapplaats tot 
bestemming  

ᴏ volledig voorzien van 
trottoirs 

  

     ᴏ gedeeltelijk over de 
rijbaan 

  

     ᴏ volledig over de rijbaan   
     ᴏ geen oversteek drukke 

rijbaan 
  

     ᴏ VRI bij oversteek 
drukke rijbaan 

  

     ᴏ zebrapaden bij 
oversteek drukke 
rijbaan 

  

      ᴏ onbeveiligde oversteek 
drukke rijbaan 

  

   Overige beïnvloedende externe factoren   

   Informatie aan halte/station van voertuig   
   Informatie in voertuig zelf   
  Routeplanner of stappenplan  
    BlueAssist   
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 Sensorische beperking 13.1.3.

 

SENSORISCHE BEPERKINGEN       
    CONTEXT 

 Deel 1: Vaardigheden Deel 2: Externe beïnvloedende factoren Deel 3: Persoonlijke 
beïnvloedende 
factoren 

1 Voertuig kunnen 
betreden 

De opstapplaats is ᴏ  toegankelijk   

      ᴏ  toegankelijk voor 
blinden en 
slechtzienden   

Assistentie (mate van, 
duurtijd) 

      ᴏ toegankelijk met 
assistentie 

Inkomen + 
tegemoetkomingen 

      ᴏ niet toegankelijk/ 
niet gekend 

Gebruik van 
hulpmiddelen 

    De afstapplaats is ᴏ  toegankelijk   
      ᴏ  toegankelijk voor 

blinden en 
slechtzienden   

  

      ᴏ toegankelijk met 
assistentie 

  

      ᴏ niet toegankelijk/ 
niet gekend 

  

2  Zich kunnen 
verplaatsen naar de 
halte /oriëntatie 

Is er voldoende 
geleiding op de route? 

ᴏ nee   

    ᴏ ja   

    Versmallingen op de 
looproute zijn 

ᴏ > 1m   

      ᴏ < 1m   
      ᴏ geen obstakels   
      ᴏ enkele te omzeilen 

obstakels 
  

      ᴏ zeer veel of moeilijk 
te omzeilen 
obstakels 

  

    Afstand vertrek-
opstapplaats 

ᴏ 0-500m   

      ᴏ >500m   
           

    Afstand afstapplaats-
bestemming  

ᴏ 0-500m   

      ᴏ >500m   

    De smalste looproute 
(>10m)  is 

ᴏ smaller dan 1m   

      ᴏ 1m - 1,50m   
      ᴏ > 1,50m   

3 Veiligheid/wegcode De route van vertrek 
tot opstapplaats  

ᴏ volledig voorzien van 
trottoirs 

  

      ᴏ gedeeltelijk over de 
rijbaan 

  



 

 

  Mobilteitsindicatiestelling   Eindrapport 2014-2015            

         101 

      ᴏ volledig over de 
rijbaan 

  

           
      ᴏ geen oversteek 

drukke rijbaan 
  

      ᴏ VRI met rateltikker  
en geleiding bij 
oversteek drukke 
rijbaan 

  

      ᴏ VRI bij oversteek 
drukke rijbaan 

  

      ᴏ zebrapaden bij 
oversteek drukke 
rijbaan 

  

      ᴏ onbeveiligde 
oversteek drukke 
rijbaan 

  

4 Informatie/instructies 
begrijpen 

Dienstregeling kunnen 
lezen 

ᴏ leeshoogte tussen 
90-120 cm 

  

      ᴏ leeshoogte niet 
tussen  90-120 cm 

  

           
      ᴏ online beschikbaar   
      ᴏ in grootletterschrift 

beschikbaar 
  

    Aankomst/vertrek en 
vertraging op het 
perron 

ᴏ niet aanwezig   

      ᴏ auditief   
      ᴏ visueel   
      ᴏ via App beschikbaar   
      ᴏ via SMS beschikbaar   

    Lijnnummer/ 
bestemming op 
voertuig 

ᴏ niet   

      ᴏ boven voorruit   
      ᴏ bij de deur   

5 Signaal voor 
afstappen 

halteaankondiging in 
het voertuig 

ᴏ niet aanwezig   

      ᴏ mogelijkheid om aan 
chauffeur te vragen 

  

      ᴏ stroomschema in het 
voertuig 

  

      ᴏ visuele aankondiging   
      ᴏ auditieve 

aankondiging 
  

      ᴏ App   

    Overige beïnvloedende externe factoren   

    Informatie aan halte/station van voertuig   
    Informatie in voertuig zelf   
    Weersomstandigheden   
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 Participatief probleem 13.1.4.

 

PARTICIPATIEF PROBLEEM       
    CONTEXT 

 Deel 1: Vaardigheden Deel 2: Externe beïnvloedende factoren Deel 3: Persoonlijke 
beïnvloedende 
factoren 

1 Psychische beleving De route van vertrek 
tot opstapplaats  

ᴏ volledig voorzien van 
trottoirs 

  

      ᴏ gedeeltelijk over de 
rijbaan 

Assistentie (mate van, 
duurtijd) 

      ᴏ volledig over de rijbaan Inkomen + 
tegemoetkomingen 

      ᴏ geen oversteek drukke 
rijbaan 

  

      ᴏ VRI bij oversteek drukke 
rijbaan 

  

      ᴏ zebrapaden bij oversteek 
drukke rijbaan 

  

      ᴏ onbeveiligde oversteek 
drukke rijbaan 

  

    De route van 
afstapplaats tot 
bestemming 

ᴏ volledig voorzien van 
trottoirs 

  

      ᴏ gedeeltelijk over de 
rijbaan 

  

      ᴏ volledig over de rijbaan   
      ᴏ geen oversteek drukke 

rijbaan 
  

      ᴏ VRI bij oversteek drukke 
rijbaan 

  

      ᴏ zebrapaden bij oversteek 
drukke rijbaan 

  

      ᴏ onbeveiligde oversteek 
drukke rijbaan 

  

2 Omgaan met 
anderen 

mogelijkheid drukte 
te vermijden 

ᴏ geen mogelijkheid 
gegarandeerd alleen te 
zitten 

  

      ᴏ 1e/2e klas voertuigen   
      ᴏ voorbehouden plaats op 

basis van hoffelijkheid 
  

      ᴏ klein voertuig (belbus, 
TaxiBus) 

  

3 Omgaan met 
veranderingen 

Aankomst/vertrek en 
vertraging op het 
perron 

ᴏ niet aanwezig   

      ᴏ auditief   
      ᴏ visueel   
      ᴏ via App beschikbaar   
      ᴏ via SMS beschikbaar   

    Lijnnummer/ ᴏ niet   
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bestemming op 
voertuig 

      ᴏ boven voorruit   
      ᴏ bij de deur   

    halteaankondiging in 
het voertuig 

ᴏ niet aanwezig   

      ᴏ mogelijkheid om aan 
chauffeur te vragen 

  

      ᴏ stroomschema in het 
voertuig 

  

      ᴏ visuele aankondiging   
      ᴏ auditieve aankondiging   
      ᴏ app   

4 Tickets aankopen  vooraf aan de 
verplaatsing 

ᴏ Mobibkaart/ gratis   

      ᴏ online (De Lijn, NMBS, 
MIVB) 

  

      ᴏ sms (De Lijn, NMBS)   
      ᴏ app (NMBS, MIVB)   
      ᴏ aan loket (Lijnwinkel, 

NMBS-station, MIVB-
metrostation) 

  

      ᴏ automaat (NMBS, MIVB)   
      ᴏ voorverkooppunt (De 

Lijn, MIVB) 
  

    tijdens de 
verplaatsing 

ᴏ bij de chauffeur (De Lijn, 
MIVB) 

  

      ᴏ bij de conducteur 
(NMBS) 

  

    Overige beïnvloedende externe factoren   

    Karakteristieken vervoerswijze   
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 Screening 13.2.

Een mobiliteitsindicatiestelling gebeurt door naar aanleiding van een mobiliteitsvraag na te gaan: 

 of de persoon in kwestie de vaardigheden heeft om de verplaatsing met het OV te doen 

 of er negatieve invloed is van externe en/of persoonlijke factoren 

Het recht op aangepast vervoer zal na de screening al dan niet worden toegekend. Voorafgaand 

dient de doelgroep bepaald te worden zodat de juiste checklist kan gehanteerd worden. Indien een 

persoon meerdere typen van beperkingen heeft, dienen meerdere checklists te worden gebruikt.  

De screening zal aldus als volgt verlopen:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Minstens 1 vaardigheid niet 

Geen recht op AV Voorwaardelijk recht op AV Onvoorwaardelijk recht op AV 

Specifieke 
verplaatsingsvraag 

 

NEE 

 

JA 

 

JA 

 

NEE, dit zijn robuuste factoren: 
veranderlijk op (middel) lange termijn 

 

Minstens 1 vaardigheid NU niet Alle vaardigheden wel 

CONTEXT onderzoeken om te weten waarom nu niet:  

Is er een negatieve invloed van factoren? 

Externe beïnvloedende factoren Checklist deel 2 

Persoonlijke beïnvloedende factoren Checklist deel 3 

 

Bezit de persoon de benodigde 
vaardigheden om het OV te nemen?  

Checklist deel 1 

 

Zijn deze factoren veranderlijk 
op korte termijn? 
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 Gradaties van toelating tot het aangepast vervoer 13.3.

De gradaties van toelating tot het aangepast vervoer (nl. geen recht – onvoorwaardelijk recht – 

voorwaardelijk recht) zijn gebaseerd op deze lijst van relevante vaardigheden per type beperking. 

Conform het ADA-principe (zie titel 5 Inventarisatie en onderzoek van bruikbaarheid van 

vergelijkbare methoden en projecten – ADA Paratransit) zijn er immers verschillende gradaties op 

basis waarvan een persoon al dan niet recht op vervoer kan hebben: 

 Een persoon heeft GEEN RECHT op aangepast vervoer indien: 

o de persoon alle vaardigheden voor het specifieke type van beperking (of een 

combinatie van types) bezit, ongeacht de context. Het hebben van alle vaardigheden 

wilt immers zeggen dat deze persoon de specifieke verplaatsing ook met het OV zou 

kunnen afleggen. 

o of waarbij na een onderzoek van de context blijkt dat er geen externe en 

persoonlijke factoren zijn die een negatieve invloed hebben op de vaardigheden. 

 

 Een persoon heeft een ONVOORWAARDELIJK recht op aangepast vervoer indien: (In dit geval 

spreekt men ook van een veto.) 

o de persoon minstens 1 vaardigheid voor het specifieke type van beperking (of een 

combinatie van types) niet bezit, ongeacht de context. Factoren zoals de 

aanwezigheid van assistentie, afstanden of toegankelijkheid van haltes spelen hierbij 

immers geen rol; de verplaatsing is onder geen enkele omstandigheid mogelijk met 

het OV en de persoon heeft voor alle verplaatsingen recht op aangepast vervoer; 

o of waarbij na een onderzoek van de context blijkt dat er externe en persoonlijke 

factoren zijn die een negatieve invloed hebben op de vaardigheden waarbij de 

factoren onveranderlijk zijn op korte termijn. Dit heeft dan betrekking op robuuste 

factoren die slechts veranderlijk zijn op (middel) lange termijn. 

 

 Een persoon heeft een VOORWAARDELIJK recht op aangepast vervoer indien:  

o de persoon minstens 1 vaardigheid voor het specifieke type van beperking (of een 

combinatie van types) momenteel niet kan uitvoeren  

o én waarbij na een onderzoek van de context blijkt dat er externe en persoonlijke 

factoren zijn die een negatieve invloed hebben op de vaardigheden waarbij de 

factoren wel veranderlijk zijn op korte termijn. Hiermee wordt bedoeld dat onder 

bepaalde omstandigheden de persoon wel recht heeft op vervoer (bv. indien er geen 

toegankelijke op-/afstapplaats is), en onder andere omstandigheden niet. Bij deze 

gradatie dient duidelijk opgenomen te worden onder welke beïnvloedende factoren 

de verplaatsing recht geeft op vervoer (bv. elementen uit publiek domein, 

weersomstandigheden, etc.). 

o Een van de voorwaarden kan de tijdelijkheid van het recht zijn. Indien een persoon 

niet alle vaardigheden voor het specifieke type van beperking (of een combinatie van 

types) niet kan uitvoeren, maar indien dit enkel gedurende een beperkte 

tijdsperiode is, heeft deze persoon tijdelijk recht op aangepast vervoer. Hiermee 

wordt bedoeld dat enkel voor deze tijdsperiode de persoon recht heeft op vervoer 

(bv. bij behandelingen voor een chemokuur). Bij deze gradatie dient duidelijk 

opgenomen te worden wat de tijdsduur van het recht op vervoer is.  
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DEEL V/ IMPLEMENTATIE VAN DE INDICATIESTELLING 

Gedurende de hele projectuitwerking bepalen de partners gezamenlijk de voorwaarden voor de 

implementatie van het instrument voor de mobiliteitsindicatiestelling.  

De 3 voorwaarden hebben betrekking op: 

 Het profiel van mobiliteitsindicatiesteller: De vaardigheden die een mobiliteitsindicatiesteller 

moet bezitten werden onderzocht aan de hand van het kwalitatief onderzoek en de bevraging 

van diverse doelgroepen. 

 De procedure en de voorwaarden om de mobiliteitsindicatiestelling in de praktijk uit te 

voeren. We maken een overzicht van welke bijkomende gegevens/voorwaarden noodzakelijk 

zijn of van wat er bijkomend nog moet gebeuren. 

 De noodzakelijke hulpbronnen worden eveneens in kaart gebracht. 

14. Profiel van de mobiliteitsindicatiesteller 

De probleemstelling verduidelijkt dat het hanteren van een mobiliteitsindicatiestelling essentieel is 

om te bepalen of rechten kunnen geopend worden om gebruik te maken van het aangepast vervoer. 

Om aan een PMB dit recht toe te kunnen kennen moet de indicatiesteller zich kunnen baseren op 

juiste en relevante informatie omtrent de gebruiker en diens verplaatsingsbehoefte, alsook van de 

omgeving en het OV. 

Op basis van veldstudie en desktopresearch worden volgende competenties geïdentificeerd voor de 

mobiliteitsindicatiesteller:  

 Heeft kennis van verschillende doelgroepen die gebruik kunnen maken van aangepaste 

mobiliteit? 

 Kan persoonlijke kenmerken van de aanvrager in kaart brengen? 

 Kan de vaardigheden inschatten die nodig zijn om verschillende vormen van mobiliteit te 

gebruiken? 

 Kan contextuele factoren inschatten m.b.t. mobiliteit en kenmerken van de persoon? 

 Quickscan 14.1.

Wanneer een PMB een mobiliteitsvraag heeft, zal de indicatiesteller een quickscan doen om te 

achterhalen of er een recht op aangepast vervoer kan geopend worden. Tijdens deze quickscan zal 

de indicatiesteller de informatie over de persoon en zijn specifieke verplaatsingsbehoefte in kaart 

brengen aan de hand van de checklist en een persoonlijk (telefonisch) gesprek.  

Hiervoor zal de indicatiesteller gebruikmaken van de gegevens die aangereikt worden door de PMB, 

maar eveneens rekenen op eigen expertise over het publieke domein, het OV en de mogelijke 

knelpunten die kunnen opduiken, rekening houdend met de vaardigheden van de persoon en 

beïnvloedende factoren. Het schema van de indicatiestelling en de checklist dient hier als leidraad 

(zie titel 13 De indicatiestelling).  

De eerste screening betreft aldus alle aspecten van de mobiliteitsindicatiestelling. Indien er nood is 

aan een uitgebreide scan, dan kan de indicatiesteller terugvallen op experten inzake 

persoonsgebonden materies, mobiliteitsaspecten of inzake het publiek domein en het OV. 

Het staat vast dat de MAV-medewerkers de hierboven beschreven competenties bezitten om de 

inschaling van een persoon met nood aan aangepast vervoer te kunnen doen. De MAV beoogt een 

centraal contactpunt te zijn waar de PMB terechtkunnen voor specifieke mobiliteits- en 

vervoersvragen op vlak van toegankelijk en aangepast vervoer en als neutrale instantie voor het 

toewijzen van vervoer. De MAV is nodig voor – aanvullend op het OV – het inzetten van alle 
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bestaande vervoertypes met aansturing en gerichte doorverwijzing van vervoervragen aan de meest 

geschikte vervoersaanbieder. 

De MAV zal uiteindelijk beslissen over de toekenning van het recht op aangepast vervoer. De MAV 

heeft hier een verwijzingsfunctie en een rol in het toekennen van het recht waarbij ze wordt 

ondersteund door andere diensten. Het doorlopen van de checklist is de aangewezen werkwijze 

waarbij duidelijk zal worden of een persoon voorwaardelijk of onvoorwaardelijk en eventueel 

tijdelijk gebruik mag maken van het aangepast vervoer. De MAV zal aldus functioneren als het enige 

aanspreekpunt van de persoon met een vervoersvraag. De experten die door de MAV ingeschakeld 

kunnen worden voor meer complexe situaties en in het kader van een uitgebreide scan kunnen o.m. 

zijn: de Diensten Ondersteuningsplan (DOP), het VAPH, het OCMW, de mutualiteiten en 

testcentra. 

 Uitgebreide scan 14.2.

Zoals in de competenties al aangegeven, is het kunnen stellen van een indicatie een belangrijke 

factor in het hele proces. Het is ook duidelijk na de klankbordgroepen en focusgesprekken, dat voor 

sommige problematieken het heel erg duidelijk zal zijn, of iemand al dan niet een recht op het 

gebruik van het aangepast vervoer zal hebben. In dat geval zal de MAV geen beroep hoeven te doen 

op ondersteunende diensten om een beslissing te kunnen nemen.  

Er zal echter ook een groep zijn waarbij er voor de MAV-medewerker geen eenduidigheid zal zijn 
over alle aspecten van de mobiliteitsindicatiestelling. In dat geval, zoals hierboven aangehaald, 
zullen externe experten ingeschakeld worden voor adviesinwinning over persoonsgebonden 
materies. 

Om de groep met de meer complexe beperkingen in kaart te kunnen brengen zou, voor wat betreft 
de persoonsgebonden materies, voldoende paramedische en medische kennis aanwezig moeten 
zijn. Het aftoetsen van vaardigheden die nodig zijn voor het nemen van het OV, begint bij het doen 
van een goede screening van eventuele stoornissen en het gebruik van hulpmiddelen.  

Als we van een ideale situatie kunnen uitgaan, rekening houdend met de desktopresearch, is het 
meest aangewezen profiel voor de indicatiestelling een paramedische achtergrond kent. Als we dan 
kijken naar de functieprofielen en het beroepsprofiel, lijkt dit het meest aan te sluiten bij dit van een 
ergotherapeut zoals besproken in de analysefase (zie titel 10.4.1 Uitgebreide). Het mag duidelijk zijn 
dit in de praktijk om pragmatische redenen niet haalbaar is. 

In dit opzicht werd er tijdens de klankbordgroepen de suggestie gedaan dat de DOP hierin een 

mogelijke rol zou kunnen spelen.  

De DOP wordt erkend en gesubsidieerd door het VAPH. De DOP wil personen met een beperking of 

met een vermoeden van een beperking ondersteuning bieden. Het is de bedoeling om bepaalde 

zorgvragen in kaart brengen, en de eigen netwerken uit te breiden om zo de juiste antwoorden te 

bieden. Tot slot willen ze aan de hand van de begeleidingen het sociale netwerk van de cliënt 

inzetten en/of versterken, zodanig dat de persoon met een beperking hierop beroep kan doen. 30 

Uit literatuurstudie blijkt wel dat er aan een aantal voorwaarden moet voldaan worden om gebruik 

te kunnen maken van deze dienst. En dat deze gelimiteerd is in tijd. Momenteel kan een persoon 

deze dienst maar bevragen gedurende 12 maanden, met een maximum van 12 afspraken van 

maximum 1 uur. 31 De doelbepaling van deze dienstverlening lijkt niet gelijklopend te zijn met de 

taak die er wordt verwacht vanuit de mobiliteitsindicatiestelling. Het is ook zo dat enkel personen 

die geen begeleiding of opvang van een VAPH-dienst of -voorziening krijgen en geen persoonlijke-

                                                           
30 http://www.vaph.be/vlafo/view/nl/5926411-Ondersteuningsplan.html 
31 Maes.B., Colla.S.,(2013). Evaluatie van de Diensten Ondersteuningplan (Rapport 03). Ontvangen van Steunpunt Welzijn, 
Volksgezondheid en Gezin. Website: https://steunpuntwvg.be/images/rapporten-en-werknotas/rapport-evaluatie-diensten-
ondersteuningsplan 

https://steunpuntwvg.be/images/rapporten-en-werknotas/rapport-evaluatie-diensten-ondersteuningsplan
https://steunpuntwvg.be/images/rapporten-en-werknotas/rapport-evaluatie-diensten-ondersteuningsplan


 

 

  Mobilteitsindicatiestelling   Eindrapport 2014-2015            

         108 

assistentiebudget (PAB) hebben op deze dienst beroep kunnen doen.32Door dit gegeven zou de 

doelgroep, in functie van de indicatiestelling, niet volledig ondersteund kunnen worden.  

Veldwerk geeft dan weer aan dat de DOP Limburg aankaart dat er bij de aanvragen bij de dienst, 

80% van de aanvragen gaan over dagbesteding, vrije tijd, sociale contacten en ontspanning. Er is ook 

regelmatig sprake van een vervoersprobleem waarbij er getracht werd om de eigen netwerken te 

versterken, maar niet altijd met een positief resultaat. Om die reden wordt er door de PMB al eens 

beroep gedaan op de MAV. DOP geeft duidelijk aan dat ze enkel personen met een vermoeden van 

beperking opnemen, en dat dit geattesteerd moet worden via een verslag van de huisarts. Verder 

wordt er hier geen screening gedaan.  

Indien er voor het in kaart brengen van de persoonsgebonden materies beroep gedaan zal worden 

op deze dienst, zullen de doelen van deze dienst herbekeken moeten worden. Het blijft ook 

belangrijk dat de personen werkzaam bij deze dienstverlening, over voldoende medische kennis 

beschikken om een goede indicatiestelling of interpretatie te kunnen doen. Dit zal op beleidsniveau 

bekeken moeten worden.  

Momenteel wordt er binnen het VAPH reeds een inschaling gedaan in functie van het VAPH-dossier, 

noodzakelijk voor hulpmiddelen en zorgtoekenning. Momenteel zijn zij enkel bezig met de 

doelgroep tussen 18 jaar en 65 jaar, waardoor er een beperking is in functie van de indicatiestelling 

naar ouderen en eventueel naar kinderen. Dit zou in de toekomst anders zijn. Maar daar is verder 

nog geen nieuws over gekend.  

Er zou ook beroep gedaan kunnen worden op de mutualiteiten. Zij bezitten reeds heel wat 

informatie via de Kruispuntbank, maar naar diepere bevraging dan KATZ-schaal en BEL-schaal, 

hebben zij niet voldoende informatie in functie van mobiliteit. Aan de andere kant bezitten zij wel de 

informatie rond inkomen, tegemoetkomingen, mantelzorgers, assistentie, … Momenteel is het de 

dienst maatschappelijk werk die dit op zich neemt, dus moeten we alert blijven dat deze personen 

over voldoende paramedische kennis zullen moeten beschikken indien de indicatiestelling daar zou 

moeten gebeuren.  

Dan zijn er nog de OCMW‘s in elke gemeente, die de rol van indicatiesteller zouden kunnen 
opnemen. Maar hier bestaat de kans dat ook zij niet voldoende paramedische kennis hebben, en 
niet de gehele doelgroep zullen bereiken voor personen met een beperking. Bovendien kan door de 
onduidelijkheid betreffende de mogelijke integratie van de OCMW ’s in de gemeentebesturen geen 
specifieke rol aan de OCMW’s in dit onderzoek weggelegd worden.  

Tot slot zou er ook nog een systeem kunnen opgezet worden van testcentra. Indien de persoon met 
een vervoersbeperking niet kan ingeschaald worden via een quickscan, dan kan deze verwezen 
worden naar testcentra. Dit zal veeleer een revalidatiecentrum zijn, waar verschillende medische en 
paramedische disciplines aanwezig zijn. En waarbij de persoon in kwestie een uitgebreide testing en 
screening kan krijgen in functie van mobiliteit. Deze revalidatiecentra zijn uitgerust met de nodige 
apparatuur, zorgschalen, simulatie-oefeningen, … om de persoon goed in kaart te brengen. Op die 
manier gebeuren de screenings vanuit een setting, met een arsenaal aan disciplines. Dit zou 
bijvoorbeeld één per provincie kunnen zijn.  

Het is dus duidelijk dat er voor de uitgebreide screening nog geen duidelijk zicht is op wie de 
indicatiestelling zal doen, maar er zijn voldoende factoren en instanties waar beroep op gedaan kan 
worden.  

 Verloop indicatiestelling 14.3.

Samenvattend komen we uit op het volgend verloop van de indicatiestelling: een persoon met een 

vervoersvraag zal contact opnemen met de MAV. De MAV zal steeds een quickscan uitvoeren aan de 

hand van de doelgroepspecifieke checklist. In complexe situaties zal de MAV advies inwinnen bij een 

                                                           
32 http://www.vaph.be/vlafo/view/nl/5926411-Ondersteuningsplan.html 
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externe dienst afhankelijk van het aspect dat verder dient uitgeklaard te worden. De MAV zal hierna 

oordelen of de persoon voorwaardelijk, onvoorwaardelijk of geen recht heeft op het aangepast 

vervoer. 

Het kan zijn dat bij het onderzoek van de checklist onmiddellijk duidelijk is of iemand 

onvoorwaardelijk recht krijgt op aangepast vervoer. Dan is de status van die bepaalde persoon 

duidelijk, en kan hij verder geholpen worden door de MAV. Bij een nieuwe vervoersvraag zal er dan 

niet opnieuw afgecheckt moeten worden of die persoon in kwestie recht heeft op aangepast 

vervoer.  

Aan de andere kant kan het zijn dat de MAV aan de hand van de checklist concludeert dat de 

persoon geen recht heeft op aangepast vervoer. Dan kan de vervoersvraag doorverwezen worden 

naar het OV.  

Ten slotte is er de voorwaardelijke toestemming: deze kan afhankelijk zijn van de context, zijnde de 

beïnvloedende externe en persoonlijke factoren. Hier is het belangrijk om bij elke nieuwe 

vervoersvraag deze factoren na te gaan. Het recht op aangepast vervoer kan steeds tijdelijk worden 

toegekend. 

15. Noodzakelijke voorwaarden en hulpbronnen 

Om de mobiliteitsindicatie op een zo objectief mogelijke wijze te kunnen stellen zijn er objectieve 

gegevens nodig. 

Aan de ene kant zijn dit gegevens met betrekking tot de persoon en zijn omstandigheden. Deze 

worden in kaart gebracht aan de hand van bestaande zorgschalen, zoals reeds eerder werd 

aangehaald. Om de indicatiestelling te doen zal de MAV’er zich in eerste instantie baseren op eigen 

expertise betreffende de verplaatsingsmogelijkheden en de knelpunten inzake het OV en het 

openbaar domein.  

Binnen gesprekken met verschillende instanties die reeds bezig zijn met afname van zorgschalen, is 

het duidelijk dat een uitgebreide screening zeker moet kunnen aansluiten op reeds bevraagde 

informatie. 

Echter, de MAV kan ook beroep doen op allerlei gegevens die de gebruiker zelf aanreikt over de 

eigen situatie. Hierbij kan er in principe geen beperking zijn indien de persoon in kwestie de 

uitdrukkelijke toestemming kan geven om gebruik te maken van alle persoonlijke en medische 

gegevens. Het kan dan ook aan de hand van deze gegevens – zoals bepaalde attesten – zeer snel 

duidelijk worden of aan een persoon al dan niet een recht kan toegekend worden. Het zal daarom 

belangrijk zijn om aan te geven aan de gebruiker welke attesten zullen voorgelegd moeten worden. 

Aan de andere kant zijn er gegevens nodig met betrekking tot het aanbod: het publiek domein en 

de voertuigen. In het beste geval zou de indicatiesteller moeten kunnen beschikken over objectieve 

gegevens met betrekking tot alle elementen: de toegankelijkheid van de op- en afstapplaats, de 

kwaliteit van de route, afstanden, toegankelijkheid van ingezette voertuigen … 

In de praktijk moet de indicatiesteller zich behelpen met de gegevens die hij tot zijn beschikking 

heeft. Zo kan hij beschikken over gegevens met betrekking tot de toegankelijkheid van de 

treinstations en zijn De Lijn en MIVB bezig met de inventarisatie van toegankelijkheidsgegevens over 

de haltes.  

Niet alle verplaatsingshulpmiddelen zijn toegelaten op het OV. Sommige rolstoelen en 

scootmobielen zijn bijvoorbeeld te groot, te zwaar voor de lift of de opstapplank, te weinig stabiel of 

niet wendbaar genoeg voor verplaatsing met het OV. De indicatiesteller moet de toelatingscriteria 

voor verplaatsingshulpmiddelen van iedere openbaarvervoeraanbieder ter beschikking krijgen. 
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De indicatiesteller kan vrij eenvoudig online achterhalen wat de lengte van de route vertrek-

opstapplaats en afstapplaats-bestemming is, via bijvoorbeeld een website zoals Google Maps. Met 

behulp van deze website kan de indicatiesteller zich ook een beeld vormen van de route, maar 

hierbij moet worden opgemerkt dat niet alle gegevens op deze site even actueel zijn en dat de 

mogelijkheid om van het publiek domein gebruik te maken vaak in details schuilt, die niet altijd 

zichtbaar zijn via dit medium. 

Voor de kwaliteit van de route zijn er een hele reeks variabelen, waarvan een heel aantal eerder 

onveranderlijk en een aantal eerder veranderlijk zijn. Een natuurlijke helling is over het algemeen 

een blijvend gegeven en de algemene aanleg van een straat, plein of gebied blijft ook voor jaren 

hetzelfde. Dit noemen we robuuste gegevens. Voor een juiste indicatiestelling zou de beoordelaar 

moeten kunnen beschikken over deze robuuste gegevens met betrekking tot de toegankelijkheid 

van het publiek domein. Op dit moment is een databank met deze gegevens niet beschikbaar. 

Een databank met objectieve en adequate gegevens met betrekking tot de toegankelijkheid van het 

publiek domein is er op dit moment niet. Er zijn tot nu toe slechts fragmentarisch gegevens 

verzameld over de toegankelijkheid van het publiek domein in het kader van lokale projectmatige 

verbeteringsacties. Het in kaart brengen van het gehele publiek domein in het projectgebied zou niet 

alleen een project van lange adem zijn, bovendien veranderen de omstandigheden constant: door 

aanpassingen, heraanleg en aanleg van nieuwe infrastructuur, maar ook door wisselende 

omstandigheden, zoals de vuilniszakken die eens in de twee weken op het trottoir worden gezet, 

marktdagen en andere festiviteiten, terrassen, inname publiek domein bij bouwwerken …    

Een andere grijze vlek is op dit moment de inzet van voertuigen. Zonder te reserveren weet men 

van tevoren niet of het voertuig dat zal worden ingezet voor een bepaalde rit, een toegankelijk of 

een oud onaangepast voertuig zal zijn. Dit is een uitdovend scenario omdat de nieuwe voertuigen 

allemaal toegankelijk moeten zijn, maar ondertussen moet bij de indicatiestelling worden uitgegaan 

van een ontoegankelijk voertuig, omdat een toegankelijk voertuig niet is gegarandeerd. Een 

uitzondering hierop zijn de belbus van De Lijn en de TaxiBus in Brussel. Deze voertuigen zijn allemaal 

aangepast. 
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DEEL VI/ FINANCIËLE ANALYSE 

IMOB levert vooral het cijfermateriaal aan voor de berekening van de financiële impact. Hierbij 

maken ze inschattingen over aantal gebruikers en bijhorende verplaatsingen volgens doelgroepen 

van gebruikers. Dit is gebaseerd op beschikbare gegevens en informatie van het Businessplan.  

Op basis van het overzicht van de inschatting van het aantal gebruikers en bijhorende 

verplaatsingen, aangeleverd door IMOB, berekent Ernst & Young de financiële impact. Hierbij wordt 

afgeweken van het bestek en de offerte waarbij er sprake is van 3 drempels van de indicatiestelling. 

16. Aanpak van financiële analyse 

Bij het ontwerpen van het instrument voor de indicatiestelling is het uiteraard van groot belang om 

de financiële haalbaarheid hiervan te berekenen – zowel voor de gebruiker als voor de Vlaamse 

Overheid.  

In het bestek was opgenomen om deze haalbaarheid te berekenen op basis van 3 drempels, die het 

recht om vervoerd te worden aangeven. Afhankelijk hoe ‘streng’ het instrument zou zijn, was de 

bedoeling om een lage drempel (veel personen hebben recht om vervoerd te worden), een 

middelmatige drempel en een hoge drempel (de voorwaarden om recht te hebben op vervoer zijn 

heel strikt) uit te werken. Hierbij zouden het aantal gebruikers en het aantal verplaatsingen voor elk 

van deze 3 drempels berekend worden door IMOB, waarna de financiële impact hiervan door E&Y 

zou berekend worden. 

Uit de analyse- en ontwerpfase van deze opdracht blijkt echter dat de beslissing of iemand recht 

heeft om vervoerd te worden, bepaald moet worden door te onderzoeken of deze persoon in staat 

is om de relevante vaardigheden uit te voeren, die horen bij het gebruik van een bepaalde 

vervoerswijze. Hierbij dient er rekening gehouden te worden met de relevante van vaardigheden per 

type beperking. Als 1 van deze vaardigheden niet kan uitgevoerd worden, heeft de persoon recht om 

vervoerd te worden – rekening houdend met de aan- of afwezigheid van beïnvloedende factoren die 

deze vaardigheid echter kunnen vergemakkelijken of bemoeilijken; en dit recht enkel onder 

bepaalde voorwaarden toe te laten (voorwaardelijk recht). 

Met andere woorden, de beslissing of een persoon wel of niet met het reguliere OV zich kan 

verplaatsen onder gegeven voorwaarden of omstandigheden, is een ja/neen-beslissing. Het blijkt 

dus niet mogelijk om hier 3 drempels voor te bepalen: ofwel heeft de persoon recht op vervoer (al 

dan niet voorwaardelijk of tijdelijk), ofwel heeft de persoon geen recht op vervoer. 

Een alternatieve kostenberekening wordt daarom besproken binnen het consortium (overleg 6). 

Hierbij lijkt het interessant om niet enkel de kost van de indicatiestelling te berekenen (financiële 

impact), maar ook om de verschillen in grootteorde te kennen tussen de kosten van de verschillende 

soorten verplaatsingsmotieven. Indien bv. enkel beperkte verplaatsingsmotieven in aanmerking 

zouden komen voor de compensatie van het vervoer binnen het beleidsdomein Mobiliteit, wat zou 

hierbij dan de financiële impact zijn in vergelijking met het compenseren van alle 

verplaatsingsmotieven? 

17. Beschikbare gegevens m.b.t. aantal gebruikers en verplaatsingen 

Omwille van de onbeschikbaarheid over absolute gegevens over het aantal personen met een 

mobiliteitsbeperking en het bijhorende aantal verplaatsingen, alsook over het aantal personen dat 

nu recht zou hebben op vervoer op basis van het nieuw ontworpen instrument; is het noodzakelijk 

om ons te baseren op vroegere gegevens uit het ‘Businessplan voor een gebiedsdekkend, 
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complementair en geïntegreerd Vlaams toegankelijk vervoersysteem in Vlaanderen en het Brussels 

Hoofdstedelijk Gewest’33.  

Het aantal personen met een mobiliteitsbeperking (cfr. de werkwijze in het Businessplan, gebaseerd 

op beschikbare bevolkings- en gezondheidsgegevens, en een bevraging omtrent socio-

demografische en verplaatsingsgegevens specifiek van personen met beperking), wordt opgehoogd 

naar het jaar 2015. Voor deze inschatting wordt (eveneens cfr. werkwijze in het Businessplan) 

gebruik gemaakt van bevolkingsprognoses van het Federaal Planbureau, die rekening houden met 

onder andere vergrijzing, en een gewijzigde bevolkingsomvang en huishoudsamenstelling. 

Het verplaatsingspotentieel en de vervoerswijzekeuze van deze personen is eveneens gebaseerd op 

de informatie en gegevens uit het Businessplan (gebaseerd op een bevraging omtrent socio-

demografische en verplaatsingsgegevens specifiek van personen met beperking, gegevens van 

ODAV, een bevraging omtrent vraag- en aanbodgegevens van vervoersaanbieders en een rittenlijst 

van het proefproject Mol-Leopoldsburg); aangezien er geen recentere gegevens ter beschikking zijn.  

Deze gegevens tonen aan dat personen met een mobiliteitsbeperking gebruik maken van aangepast 

vervoer voor 7,44 % van hun aantal verplaatsingen, waarbij het aandeel DAV (Diensten Aangepast 

Vervoer – nu OAV ofwel ‘Openbaar Aangepast Vervoer’) 0,51 % betreft. Deze cijfers vormen de basis 

om het aantal personen en bijhorend aantal verplaatsingen te berekenen voor 2015 in deze 

opdracht. 

Hierbij dienen echter enkele beperkingen in het achterhoofd gehouden te worden: 

 De cijfers zijn gebaseerd op aanbodgegevens ten tijde van het Businessplan, zijnde 2012-2013 

(weliswaar opgehoogd tot het jaar 2015). In deze tijdsperiode was er een heel versnipperd 

aanbod aan aangepast vervoer in Vlaanderen, inclusief het aanbod aan DAV’s dat verre van  

gebiedsdekkend was. Momenteel zijn er door de MAV’s en het Compensatiedecreet 

wijzigingen (verbeteringen) in het aanbod aangepast vervoer; maar deze zijn niet mee 

opgenomen in de veronderstelde vervoerswijzekeuze van respectievelijk 7,44 % en 0,51 %. 

 Door het ontwerp van het instrument zijn er potentieel meer gebruikers die recht hebben op, 

en aanspraak zullen maken op, aangepast vervoer. Aangezien het onduidelijk is hoeveel extra 

personen dit betreft, zijn deze gegevens niet mee opgenomen in het veronderstelde aantal 

van personen met een mobiliteitsbeperking. 

Op basis van bovenstaande aanpak en beperkingen, tonen de resultaten het volgende aantal 

personen en verplaatsingen aan m.b.t. aangepast vervoer voor de nulmeting (d.w.z. werkelijke 

toestand) van het jaar 2015, opgedeeld volgens vervoerswijze. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
33 Enter, IMOB (UHasselt), Ernst & Young. (2012-2013), ‘Businessplan voor een gebiedsdekkend, complementair en geïntegreerd Vlaams 

toegankelijk vervoersysteem in Vlaanderen en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest’. 
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Tabel 16: Aantal verplaatsingen en personen met aangepast vervoer op een weekdag 

Motief 
verplaatsingen 

Andere DAV/OAV MMC TAXI 

  # verpl # pers # verpl # pers # verpl # pers # verpl # pers 

Boodschappen 60460 30230 363 189 321 167 4156 2092 

Tewerkstelling 68202 34101 393 205 354 180 4739 2381 

School 14896 7448 87 48 76 44 1113 567 

Dagbesteding 90550 45275 422 251 367 213 6421 3280 

Ziekenhuis 20516 10258 114 57 126 63 1416 708 

Dokter 17926 8963 109 55 72 37 1257 630 

Revalidatie/Reeks 77164 38582 420 215 343 179 5385 2705 

Sociaal 22484 11242 149 77 112 59 1637 824 

Sport 9194 4597 41 24 47 27 626 320 

Cultuur 5474 2737 22 11 23 12 403 202 

Recreatie 13292 6646 68 37 59 33 953 483 

Andere 12414 6207 47 29 53 29 834 425 

               

Totaal 412572 206286 2235 1198 1953 1043 28940 14617 

Tabel 17: Aantal verplaatsingen en personen met aangepast vervoer op een weekenddag 

Motief 
verplaatsingen 

Andere DAV/OAV MMC TAXI 

  # verpl # pers # verpl # pers # verpl # pers # verpl # pers 

Boodschappen 71334 35667 396 199 347 174 5135 2569 

Tewerkstelling 17258 8629 106 56 68 38 1182 598 

School 430 215 2 1 2 1 56 28 

Dagbesteding 17918 8959 105 61 93 56 1272 654 

Ziekenhuis 7452 3726 35 18 35 18 522 262 

Dokter 3740 1870 19 10 23 12 290 146 

Revalidatie/Reeks 18022 9011 101 51 88 44 1251 626 

Sociaal 51010 25505 302 162 222 118 3390 1713 

Sport 20692 10346 130 65 111 57 1461 732 

Cultuur 12200 6100 88 45 74 37 846 424 

Recreatie 22998 11499 101 53 143 75 1610 811 

Andere 8388 4194 56 29 42 21 604 303 

              

Totaal 251442 125721 1441 750 1248 651 17619 8866 

De resultaten tonen aan dat op een gemiddelde weekdag 2.235 verplaatsingen worden afgelegd met 

OAV door 1.198 personen; en op een gemiddelde weekenddag 1.441 verplaatsingen door 750 

personen. Hierbij worden alle verplaatsingsmotieven beschouwd, cfr. zoals in het Businessplan. 

18. Selectie van verplaatsingsmotieven  

 Vervolgens wordt bepaald wat de verschillen (grootte-orde) zouden zijn indien enkel de 

verplaatsingen voor een beperkte selectie van verplaatsingsmotieven worden beschouwd.  

 Binnen het consortium kiezen we ervoor om in deze selectie de motieven op te nemen die 

voornamelijk een recreatieve aard hebben. De overige motieven hebben vooral betrekking op 
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verplaatsingen die (meestal terugkerend) gebeuren in kader van tewerkstelling, school, 

revalidatie, dagbesteding. Hieronder wordt concreet opgelijst welke motieven opgenomen zijn 

in deze selectie: 

 Selectie van verplaatsingsmotieven:  

o Boodschappen 

o Sociaal 

o Sport 

o Cultuur 

o Recreatie 

o Andere 

 Verplaatsingsmotieven niet opgenomen in selectie: 

o Tewerkstelling 

o School 

o Dagbesteding 

o Ziekenhuis 

o Dokter 

o Revalidatie 

In onderstaande tabellen omtrent het aantal personen en verplaatsingen m.b.t. aangepast vervoer, 

wordt deze selectie van verplaatsingsmotieven weergegeven met een vet lettertype. 

Tabel 18: Aantal verplaatsingen en personen met aangepast vervoer op een weekdag, voor een beperkte selectie van 
verplaatsingsmotieven 

Motief 
verplaatsingen 

Andere DAV/OAV MMC TAXI 

  # verpl # pers # verpl # pers # verpl # pers # verpl # pers 

Boodschappen 60460 30230 363 189 321 167 4156 2092 

Tewerkstelling 68202 34101 393 205 354 180 4739 2381 

School 14896 7448 87 48 76 44 1113 567 

Dagbesteding 90550 45275 422 251 367 213 6421 3280 

Ziekenhuis 20516 10258 114 57 126 63 1416 708 

Dokter 17926 8963 109 55 72 37 1257 630 

Revalidatie/Reeks 77164 38582 420 215 343 179 5385 2705 

Sociaal 22484 11242 149 77 112 59 1637 824 

Sport 9194 4597 41 24 47 27 626 320 

Cultuur 5474 2737 22 11 23 12 403 202 

Recreatie 13292 6646 68 37 59 33 953 483 

Andere 12414 6207 47 29 53 29 834 425 

               

Totaal 412572 206286 2235 1198 1953 1043 28940 14617 

Totaal selectie     690 367         
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Tabel 19: Aantal verplaatsingen en personen met aangepast vervoer op een weekenddag, voor een beperkte selectie 
van verplaatsingsmotieven 

Motief 
verplaatsingen 

Andere DAV/OAV MMC TAXI 

  # verpl # pers # verpl # pers # verpl # pers # verpl # pers 

Boodschappen 71334 35667 396 199 347 174 5135 2569 

Tewerkstelling 17258 8629 106 56 68 38 1182 598 

School 430 215 2 1 2 1 56 28 

Dagbesteding 17918 8959 105 61 93 56 1272 654 

Ziekenhuis 7452 3726 35 18 35 18 522 262 

Dokter 3740 1870 19 10 23 12 290 146 

Revalidatie/Reeks 18022 9011 101 51 88 44 1251 626 

Sociaal 51010 25505 302 162 222 118 3390 1713 

Sport 20692 10346 130 65 111 57 1461 732 

Cultuur 12200 6100 88 45 74 37 846 424 

Recreatie 22998 11499 101 53 143 75 1610 811 

Andere 8388 4194 56 29 42 21 604 303 

              

Totaal 251442 125721 1441 750 1248 651 17619 8866 

Totaal selectie     1073 553         

Indien enkel de beperkte selectie van verplaatsingsmotieven wordt beschouwd, tonen de resultaten 

aan dat op een gemiddelde weekdag 690 verplaatsingen worden afgelegd met OAV door 367 

personen; en op een gemiddelde weekenddag 1.073 verplaatsingen door 553 personen.  

Deze selectie vormt een aandeel van 31% van alle verplaatsingsmotieven op een weekdag, maar 

blijkt een aandeel van 74% op een weekenddag. Dit kan verklaard worden doordat de selectie van 

verplaatsingsmotieven vooral bestaat uit meer spontane verplaatsingen met een recreatief karakter, 

die voor een groot gedeelte tijdens het weekend plaatsvinden. Het feit dat de selectie van motieven 

slechts 31% uitmaakt op een weekdag, komt omdat er tijdens weekdagen typisch meer 

verplaatsingen worden uitgevoerd in kader van revalidatie, verzorging, tewerkstelling, etc.; die 

echter niet mee opgenomen zijn in de selectie en daardoor dit aandeel beperken tot 1/3de van het 

aantal verplaatsingen tijdens weekdagen. 

19. De financiële analyse 

Voor de berekening van de financiële impact werd gebruik gemaakt van de gegevens en het 

simulatiemodel zoals ontworpen voor de opmaak van het Businessplan. In het Businessplan werden 

om de effecten van mogelijke beleidskeuzes (bijvoorbeeld het aandeel OV 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, verschillende scenario’s 

opgesteld. De scenario’s dienden om de benodigde transportmiddelen, en bijhorende financiële 

effecten, van deze beleidskeuzes te in te schatten. 

In dit onderzoek worden de gegevens uit het scenario van de simulatieversie van de werkelijke 

toestand of de ‘nulmeting’ gebruikt. Dit simulatiemodel is erop gericht om toe te laten de impact 

van verschillende factoren voor verschillende belanghebbenden te berekenen voor een tijdshorizon 

tot 2030. Belangrijkste hefbomen zijn: 

 De vervoerskosten: hier wordt rekening gehouden wordt met de vervoerder, tijdstip van de 

rit (in piek of dal of weekend/nacht- impact op tijd per kilometer en op kost), aantal 
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kilometers, aantal gebruikers die samen kunnen bediend worden (bezetting), beladen 

kilometers ten opzichte van gereden kilometers, … 

 Daarnaast is er de kost voor de organisatie of de MAV die grotendeels gedreven wordt door 

het aantal vervoersvragen en het aantal gebruikers. Hiervoor worden normtijden gebezigd. 

De basisgegevens en assumpties die aan de grondslag liggen van deze simulatie werden niet 

gewijzigd behalve volgende zaken: 

 Het aantal toers (vanuit standpunt gebruiker- een vervoerder kan met 1 rit verschillende 

toers uitvoeren) werd bepaald op basis van het aantal personen zoals opgegeven in 

‘nulmeting 2015’. 

 Voor de opsplitsing tussen piek, dal en weekend/nacht werden de opgegeven verplaatsingen 

uit de ‘nulmeting 2015’ voor ‘week‘ beschouwd als piek en dal (verhouding uit 

oorspronkelijk model) en de verplaatsingen voor ‘weekend’ als weekend/nacht. 

 Het aantal ritten werd berekend op basis van de verhoudingen t.o.v. het aantal toers zoals 

die in het scenario nulmeting gedefinieerd waren. Ook voor gereden en beladen kms werden 

de verhoudingen uit het scenario nulmeting overgenomen. 

 Aantal unieke vervoersvragen dat de basis vormt om het aantal VTE’s te berekenen die 

nodig zijn om de vervoersvragen te registreren en toe te wijzen werd herberekend op basis 

van het aantal ritten per type verplaatsing zoals opgegeven in ‘nulmeting 2015’. 

 Voor de berekening van de kosten zit er een jaarlijkse index van 2,5% in het model. Voor 

2015 werden de kosten van 2013 als identiek beschouwd en werd de index voor de 

volgende jaren aangepast naar 2% per jaar.  

 Het aantal gebruikers dat de basis vormt voor de berekening van de kost voor screening en 

registratie werd niet gewijzigd. In ons model wordt 15’ per gebruiker als basis gebruikt, 

m.a.w. dit is een administratieve registratie op basis van een screening die elders gebeurt. 

Vaststellingen: 

Tabel 20 toont de resultaten van het scenario volgens de nulmeting 2015 en volgens nulmeting 2015 

met beperkte selectie tegenover de oorspronkelijke nulmeting rechts. Dit is de impact per 

vervoerstype en onderaan de kosten voor de MAV die als doorgeefluik functioneert. Daar zijn de 

kosten ‘voor de processen’ of de organisatie van het gebeuren belangrijk. 

Onderaan vindt u de vereiste financiering voor het Dep. MOW en de bijdrage van de gebruikers. 
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Tabel 20: Resultaten van het scenario volgens de nulmeting 2015 

 Nulmeting 2015  
 
alle types vervoer 

Nulmeting 2015  
 
beperkte types vervoer 

Werkelijk  
 
Nulmeting 

Vrijwilligersvervoer 2012 /rit 2012 /rit 2012 /rit 

Opstapgeld gereden toers 0   0   0   

Vergoeding beladen kms 7.079.257   2.836.702   6.105.129   

Totale inkomsten 7.079.257 22,9 2.836.702 22,4 6.105.129 22,8 

Kost gereden kms 7.363.638   2.973.067   6.357.684   

Kost chauffeurs 0   0   0   

Totale uitgaven 7.363.638 23,8 2.973.067 23,5 6.357.684 23,7 

Resultaat -284.381 -0,92 -136.365 -1,08 -252.555 -0,94 

       
Diensten aangepast 
vervoer 

2012   2012   2012   

Opstapgeld gereden toers 0   0   0   

Vergoeding beladen kms 13.168.101   5.305.480   12.622.255   

Totale inkomsten 13.168.101 60,7 5.305.480 61,1 12.622.255 60,7 

Kost gereden kms 10.695.802   4.295.356   10.253.746   

Kost chauffeurs 16.588.960   7.090.184   15.946.097   

Totale uitgaven 27.284.762 125,9 11.385.540 131,1 26.199.844 125,9 

Resultaat -14.116.661 -65,11 -6.080.060 -70,01 -13.577.588 -65,27 

       
Taxi's 2012   2012   2012   

Opstapgeld gereden toers 0   0   0   

Vergoeding beladen kms 222.849.801   86.687.185   212.059.006   

Totale inkomsten 222.849.801 82,0 86.687.185 81,8 212.059.006 81,9 

Kost gereden kms 152.635.161   59.900.368   145.700.374   

Kost chauffeurs 213.106.498   89.553.044   208.331.774   

Totale uitgaven 365.741.659 134,6 149.453.411 141,1 354.032.148 136,7 

Resultaat -142.891.858 -52,59 -62.766.227 -59,24 -141.973.142 -54,84 

       
MAV 2012   2012   2012   

Opstapgeld gereden toers 0   0   0   

Vergoeding beladen kms 243.097.159   94.829.366   230.786.390   

Totale inkomsten 243.097.159   94.829.366   230.786.390   

Opstapgeld gereden toers 0   0   0   

Kostprijs beladen kms 243.097.159   94.829.366   230.786.390   

Totale kosten processen 21.823.338   14.265.384 11,21 17.683.350 5,77 

Totale uitgaven 264.920.498   109.094.750   248.469.740   

Resultaat -21.823.338 -8,03 -14.265.384 -13,46 -17.683.350 -6,83 
      

 

Bijdragen Vlaamse Overheid -71.913.329 -22,2 -28.486.082 -22,4 -68.845.283 -22,5 

Vereiste bijkomende 
financiering 

-179.116.238 -55,2 -83.248.035 -65,4 -173.486.635 -56,6 

Totale vereiste financiering -251.029.567 -77,4 -111.734.117 -87,8 -242.331.918 -79,1 

Bijdrage gebruikers -171.183.830 -52,8 -66.343.285 -52,1 -161.941.107 -52,8 

Algemeen is de vereiste financiering een stuk lager (voor het Dep. MOW, niet algemeen voor de 

Vlaamse Overheid) in het scenario met de beperkte selectie, m.n. 112 miljoen t.o.v. 242 miljoen. In 

het scenario van de nulmeting 2015 ligt de vereiste financiering 9 miljoen hoger of 5,3 %, wat lager is 

dan de toename in aantal ritten (5, 8 %). Dit is te wijten aan een wijziging in de verhouding tussen 

piek/dal en weekend /nacht: piek/dal (is goedkoper) is gewijzigd van 73 % naar 79 %. 
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Tabel 21: Vergelijking van aantal ritten, toers, beladen km’s en de daaraan verbonden kosten 

 Aangepaste nulmeting  Oorspronkelijke 
nulmeting 

Aantal toers 10.427.160 5,8% 9.853.878 

Aantal ritten 3.243.745 5,8% 3.064.781 

Aantal beladen kms 178.883.319 5,9% 168.968.312 

Gereden kms 319.303.669 5,4% 302.880.414 

beladen/gereden km's 56%  56% 

    

Kostprijs voor beladen km's 243.097.159 5,3% 230.786.390 

Totale kosten voor processen 21.823.338 23,4% 17.683.350 

 264.920.498 6,6% 248.469.740 

    

Vervoerskost per rit 123,4 -2,1% 126,1 

Vervoerskost per toer 38,4 -2,1% 39,2 

Vervoerskost per beladen km 2,24 -2,2% 2,29 

Vervoerskost per gereden km 1,25 -1,8% 1,28 

Opvallend is wel dat de kosten voor de processen of om het vervoer te regelen gestegen is met 23,4 

%. Dit is te wijten aan de types van verplaatsingen: door het selecteren van bepaalde types zijn er 

minder reeksverplaatsingen en meer unieke verplaatsingen. Hierdoor stijgt in verhouding het aantal 

VTE’s die nodig zijn om de vervoersvragen te verwerken en toe te wijzen. 

In de volgende tabellen worden de terugkomende toers berekend. 

Tabel 22: Aandeel terugkomende toers ten opzichte van totaal – oorspronkelijke mix 

  % MAV Terugkomend Niet terugkomend 

Boodschappen 1,95% 20% 1,56% 

Tewerkstelling 17,79% 95% 0,89% 

School 5,50% 95% 0,27% 

Dagbesteding 16,73% 75% 4,18% 

Ziekenhuis 10,84% 33% 7,22% 

Dokter 2,78% 5% 2,64% 

Revalidatie/reeks 17,87% 95% 0,89% 

Sociaal 11,63% 10% 10,46% 

Sport 4,71% 25% 3,53% 

Cultureel 1,97% 0% 1,97% 

Recreatie 4,61% 0% 4,61% 

Andere 3,63% 0% 3,63% 

       

   100% 58,13% 41,87% 

Omzetting terugkomend naar aantal aanvragen 5,9% 

Aandeel unieke vervoersvragen in aantal toers 47,76% 
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Tabel 23: Aandeel terugkomende toers ten opzichte van totaal – nulmeting 2015 

 Volledige selectie Beperkte selectie 

 Terugkomend Niet 
terugkomend 

Terugkomend Niet 
terugkomend 

  

Boodschappen 20,06% 16,05% 6,85% 20% 5,48% 

Tewerkstelling 12,80% 0,64%      

School 2,50% 0,13%      

Dagbesteding 16,24% 4,06%      

Ziekenhuis 4,21% 2,80%      

Dokter 3,31% 3,15%      

Revalidatie/reeks 14,20% 0,71%      

Sociaal 10,88% 9,79% 40,80% 10% 36,72% 

Sport 4,52% 3,39% 16,52% 25% 12,39% 

Cultureel 2,72% 2,72% 6,91% 0% 6,91% 

Recreatie 5,49% 5,49% 16,18% 0% 16,18% 

Andere 3,06% 3,06% 12,74% 0% 12,74% 

          

 48,01% 51,99% 100,00% 9,58% 90,42% 

Omzetting terugkomend naar 
aantal aanvragen 

4,9%     1,0% 

Aandeel unieke vervoersvragen in 
aantal toers 

56,86%   91,39% 

In Tabel 22 vindt u de oorspronkelijke mix tussen de verschillende types van verplaatsingen en de 

inschatting van het aantal terugkerende verplaatsingen. Dit werd gebruikt om op basis van het 

aantal ritten per vraag uit een steekproef het aantal unieke verplaatsingen te berekenen. 

In Tabel 23 vindt u eerst de mix tussen de types zoals opgegeven voor de nulmeting 2015. Dit 

betekent dat het aantal unieke vervoersvragen stijgt van bijna 48 % naar 57 %. Het gevolg is een 

stijging in aantal VTE’s binnen de MAV van 352 naar 444 VTE’s in het scenario van nulmeting 2015. 

Aan de rechterkant vindt u de selectie beperkt tot bepaalde types. Daar stijgt het aantal unieke 

vervoersvragen naar 91%. De typische terugkomende types van verplaatsing zoals school, werk en 

medische redenen vallen hier niet meer onder wat de sterke stijging verklaart. Hier zijn er 277, 5 

VTE’s voorzien. Dit is te verklaren doordat er minder toers zijn. 

Zoals eerder vermeld vormt het aantal unieke vervoersvragen de basis om het aantal VTE’s te 

berekenen die nodig zijn om de vervoersvragen te registreren en toe te wijzen zoals herberekend op 

basis van het aantal ritten per type verplaatsing zoals opgegeven in ‘nulmeting 2015’. 

In het scenario van beperkte mobiliteit is er weliswaar een daling in absolute cijfers van 17,6 Miljoen 

naar 14,2 Miljoen, maar per rit is dit een toename van 5,7 Euro per rit naar 11,2 Euro. 
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DEEL VII/ BELEIDSAANBEVELINGEN 

A. Mobiliteitsindicatiestelling aanwenden 

Momenteel bestaan er binnen de zorgsector reeds verschillende instrumenten ter inschaling van 

personen met een beperking maar het mobiliteitsaspect wordt in de bestaande schalen niet 

opgenomen. In de verschillende zorgschalen zijn er immers geen (of onvoldoende) elementen 

aanwezig die de verschillende facetten van mobiliteit in functie van de verplaatsingsbehoefte van 

een persoon beschouwen. 

Huidig onderzoek heeft geleid tot een eerste instrument voor een mobiliteitsindicatiestelling op 

maat van de gebruiker waarbij de graad van mobiliteitsbeperking en het recht op aangepast vervoer 

wordt bepaald. Met de mobiliteitsindicatiestelling kan bepaald worden welke de mogelijkheden van 

de persoon zijn bij het zich verplaatsen met het openbaar en aangepast vervoer waarbij het aanbod 

en de mate van toegankelijkheid van het OV en van de publieke omgeving in rekening worden 

gebracht. Een deelaspect hiervan is de mate van assistentie die men hierbij nodig heeft. 

De in dit onderzoek uitgewerkte mobiliteitsindicatiestelling kan door de overheid gehanteerd 
worden om een objectief zicht te krijgen op welke personen recht op aangepast vervoer hebben. De 
overheid kan zich baseren op dit instrument bij de verdere uitwerking van een eenduidig 
inschalingssysteem waarbij de mobiliteitscomponenten en de welzijnscomponenten door een en 
dezelfde inschalers worden bevraagd.  

Het uittesten van deze mobiliteitsindicatiestelling door de MAV is essentieel om door praktische 
implementering te kunnen evolueren tot een adequaat inschalingsinstrument waar de 
welzijnsaspecten en de mobiliteitsaspecten gezamenlijk in zijn vervat. De structurele monitoring en 
evaluatie van de mobiliteitsindicatiestelling is in dit kader prioritair. 

B. Samenwerken met Departement Welzijn en Gelijke Kansen: eenduidig inschalingssysteem 

met integratie van het mobiliteitsluik 

Wat het gebruik van het OV betreft geeft de mobiliteitsinschaling weliswaar een indicatie van de 
mogelijkheden van het individu om dit vervoer te gebruiken maar hierbij mag niet vergeten worden 
dat dit slechts een deel is van de bepalende factoren. Ook de mate van toegankelijkheid van de 
publieke omgeving (verplaatsing naar halte/station) en de mate van toegankelijkheid van het OV 
zelf (toegankelijkheid halte/station en rollend materieel) zijn van groot belang. Hiervoor is een 
gedeelde aanpak vanuit de beleidsdomeinen Welzijn, Mobiliteit en Gelijke Kansen van cruciaal 
belang. 

Aangezien de mobiliteitsindicatiestelling zich op het kruispunt situeert van bevoegdheden van 

Mobiliteit, Welzijn en Gelijke Kansen is een samenwerking tussen de verschillende beleidsdomeinen 

aangewezen om een eenduidig inschalingssysteem te creëren. De huidige schalen staan immers 

niet toe dat de graad van mobiliteitsbeperking van een persoon objectief in kaart wordt gebracht. 

De expertise en ervaring van de verschillende beleidsdomeinen dient samengelegd om te komen tot 

de ontwikkeling van een nieuw instrument, dan wel de uitbreiding van de gangbare instrumenten 

met inachtname van het mobiliteitsaspect.  

In de beleidsnota Welzijn, Volksgezondheid en Gezin werd reeds nagedacht over het belang van het 
op elkaar afstemmen van de verschillende inschalingsinstrumenten.34 Er loopt reeds een onderzoek 
over de zorgschalen binnen het Dep. WVG zodat een doorgedreven samenwerking met het Dep. 
MOW om het deelaspect mobiliteit in een eenduidig inschalingssysteem op te nemen in dit 
eindrapport wordt voorop gesteld. Hierdoor zouden de inschalers op dezelfde wijze, en op hetzelfde 
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moment, de personen in kwestie kunnen bevragen over de beperkingen en mogelijkheden inzake 
mobiliteitselementen en inzake welzijnselementen. 

C. Informatie-uitwisseling met betrekking tot persoonsgegevens bewerkstelligen 

Er kunnen reeds bepaalde stappen ondernomen worden om de doorgedreven samenwerking te 

realiseren door de inschaling en de informatie-uitwisseling met betrekking tot persoonsgegevens op 

elkaar af te stemmen. 

Personen met een beperking worden reeds door verschillende instanties  uitvoerig bevraagd. Er is op 

die manier veel persoonsgebonden informatie beschikbaar verspreid over verschillende databanken 

bij verschillende instanties. Het is niet gewenst om de bestaande informatie te verzamelen in een 

nieuw verzamelpunt. Echter, samen met het Dep. WVG en de overige beleidsdomeinen moet een 

informatie-uitwisseling omtrent persoonsgebonden informatie mogelijk zijn. Het Dep. MOW kan als 

katalysator dienen om de uitwisseling tussen alle instanties te faciliteren zonder dat er een nieuw 

informatieplatform dient gecreëerd te worden. Het gaat dus om een manier van koppelen en 

opvragen van verschillende informatie die in het bezit is van andere instanties en niet het weghalen 

van de informatie. De toegang tot de informatie en de koppeling aan elkaar is essentieel. Op die 

manier kan een beslissing omtrent het recht op aangepast vervoer door de MAV snel gemaakt 

worden.  

Aangezien de realisatie van de formele informatie-uitwisseling een grondige mentaliteitsverandering 

zal teweeg brengen, kunnen er al tussentijds afspraken gemaakt worden over welke bestaande 

attesteringen beschikbaar worden gemaakt voor de MAV om de mobiliteitsindicatiestelling in de 

praktijk hanteerbaar te maken.  

Daar waar de privacybescherming een uitdrukkelijke wettelijke basis noodzaakt kan dit voorzien 

worden in de desbetreffende regelgeving zodat het steeds mogelijk is om de uitwisseling van de 

gegevens tussen de domeinen te realiseren.  

D. Taskforce oprichten: toegankelijkheid en mobiliteit in het kader van het persoonsvolgend 

budget 

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 samenbrengen. 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.  

Bovendien bestaat net zoals voor de organisatie van het vervoer er ook in verband met de 
financiering een grote diversiteit. Voor het vervoer van personen met een beperking en de 
ouderenzorg is er op dit ogenblik zowel financiering van het vervoer via het Vlaams Agentschap voor 
Personen met een Handicap (VAPH, Dep. WVG), het RIZIV, het Dep. MOW (via het 
compensatievervoer, via de MAV), het Dep. Tewerkstelling (via dienstencheques), de lokale 
besturen, de provincies en de ziekenfondsen (via het niet-dringend zittend ziekenvervoer). Het 
verwante vervoer voor het buitengewoon onderwijs wordt gefinancierd door het Dep. Onderwijs.  

De beleidsnota Mobiliteit en Openbare werken benadrukt bovendien het belang van de financiële 

toegankelijkheid van het vervoer en voorziet in de mogelijkheid tot het uitwerken van sociale 
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tarieven of een sociaal mobiliteitsbudget voor personen met een beperking. 35 De betaalbaarheid 

van het vervoer voor personen met een beperking is eveneens de rode draad voor het uitwerken 

van deze mobiliteitsindicatiestelling. De optimale inzet van de schaarse middelen kan immers enkel 

worden bewerkstelligd wanneer een objectief instrument bestaat dat het recht op aangepast 

vervoer opent. Eenmaal het recht op aangepast vervoer na een gedetailleerd en objectief onderzoek 

wordt geopend kan de financiering op de meest efficiënte wijze hieraan gekoppeld worden. 

Deze taskforce kan in dit opzicht erop toezien dat het vervoer voor personen met een beperking en 

ouderen zowel betaalbaar blijft voor de overheid, de voorzieningen als de gebruikers. Wat de 

betaalbaarheid voor de gebruiker betreft is de wijziging van de financiering van de zorg uiterst 

relevant. De overheid zou erop moeten 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 voor de gebruikers 

gedifferentieerd te bekijken. De grootste ondersteuning kan op deze wijze worden gegeven aan de 

personen die de minste financiële mogelijkheden hebben. Hierbij zou moeten verzekerd worden dat 

de financiële lasten niet steeds door dezelfde deelgroep moeten worden gedragen. 

Het oprichten van een daadkrachtige taskforce is dus noodzakelijk. Alle beleidsdomeinen en 

verschillende beleidsniveaus zouden hierin vertegenwoordigd moeten zijn. Aansluitend bij de 

inclusiegedachte neemt het Dep. MOW hierin de leiding. Vanuit het Dep. WVG is er bijzondere 

aandacht voor de aansluiting bij het budget van mobiliteit in de persoonsvolgende financiering. 

Mobiliteit is een onmisbare schakel om tot een coherent Vlaams toegankelijkheidsbeleid te kunnen 

komen. Doelstellingen op vlak van inclusie en maatschappelijke participatie kunnen pas gerealiseerd 

worden als mobiliteitsproblemen geen barrière meer vormen. Toegankelijkheid, Gelijke Kansen, 

Welzijn en Mobiliteit zijn dus onlosmakelijk met elkaar verbonden. Er dient dus samen ingezet te 

worden op toegankelijkheid binnen het mobiliteitsbeleid waarbij de mogelijkheden van het individu 

en de toegankelijkheid van de infrastructuur en de omgeving als een geheel dienen beschouwd te 

worden. 

Door het gebruik van de mobiliteitsindicatiestelling kan de MAV de noodzakelijke beleidsinformatie 

in kaart brengen die de mogelijke pisten betreffende de financiering kan ondersteunen.  

E. Nieuwe strategie uitwerken voor het organiseren van het vervoer o.b.v. de selectie van 

verplaatsingsmotieven 

Op basis van het huidig mobiliteitsvraagstuk is de essentiële vraag of het financieren van de 

verschillende soorten vervoer door het Dep. MOW efficiënt is. In dit onderzoek bleek immers dat 

wanneer enkel beperkte verplaatsingsmotieven in aanmerking komen voor de compensatie van het 

vervoer binnen het beleidsdomein Mobiliteit, de budgettaire impact voor het Dep. MOW in 

vergelijking met het compenseren van alle verplaatsingsmotieven zeer verschillend is. De financiële 

analyse toont aan dat indien enkel de verplaatsingen voor een beperkte selectie van 

verplaatsingsmotieven worden weerhouden, vnl. van een recreatieve aard, het Dep. MOW een heel 

ander budget en daar bijhorende strategie zou moeten uitwerken. Er kan diepgaand onderzocht 

worden welke motieven het best aan de taken van het Dep. MOW worden onttrokken om op een 

duurzame wijze vervoer te voorzien voor verscheidene doelgroepen.  

In dit opzicht kan het Dep. MOW onderzoeken welke de optimale strategie is om het aangepaste en 

het reguliere OV te organiseren zodat er op een inclusieve manier gebruik van gemaakt kan worden. 

Meer bepaald kan het Dep. MOW onderzoeken of de bevoegdheid en het budget van het vervoer zo 

kan georganiseerd worden dat er één centrale voor het vervoer is maar waarbij elk domein 
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verantwoordelijk is voor het financieren van het eigen vervoer. Een aanknopingspunt kan gevonden 

worden in de beleidsnota Mobiliteit en Openbare werken waar er sprake is van de mogelijke 

oprichting van één centrale voor alle vervoeraanbieders, voor Vlaanderen of per provincie. 36 De 

overige domeinen kunnen dan op hun beurt beslissen het vervoer door het Dep. MOW te laten 

organiseren en zich als het ware in te kopen. Indien andere domeinen zich inkopen dan kunnen zij 

ook meteen zelf strenge of minder strenge criteria opleggen a.d.h.v. hun eigen budget.  

Hierbij zullen de MAV en de mobiliteitsindicatiestelling een zeer belangrijke rol spelen door het 

verzamelen van beleidsinformatie en het uittesten van het platform van vervoerscentrale. Immers, 

de gegevens die de MAV door de implementatie van de mobiliteitsindicatiestelling zal verzamelen 

staan toe op objectieve en gefundeerde wijze de rechthebbenden van het aangepast vervoer te 

kwantificeren en een budgettaire beslissing hieromtrent te staven. 

F. Toegankelijkheidsdata in één enkele databank verzamelen: databank Toegankelijk 

Vlaanderen 

Omdat de mobiliteitsindicatiestelling niet louter persoonsgebonden is, zou het beleid ook een 

instrument kunnen aanreiken of ondersteunen om gebieden geografisch te gaan categoriseren op 

de mate van de toegankelijkheid van bushaltes, de toegankelijkheid van het openbaar domein en de 

overstapplaatsen enerzijds en aangepast of toegankelijk vervoersaanbod anderzijds.  

Wat toegankelijkheid betreft, is er de databank Toegankelijk Vlaanderen, het Vlaamse 

beleidsinstrument om de toegankelijkheid van publieke infrastructuur in kaart te brengen en te 

monitoren. De uitbreiding van deze databank met uitvoerige informatie omtrent het publiek 

domein, halteplaatsen (eventueel de prioriteitstelling van haltes) en de mate van toegankelijkheid 

van het OV is aangewezen. Bij de beoordeling van de toegankelijkheid van de publieke gebouwen is 

de bereikbaarheid (met andere woorden ‘hoe geraak ik er?’) immers een essentieel onderdeel. Een 

maximale aansluiting, uitbreiding en ondersteuning van de databank Toegankelijk Vlaanderen als 

databank voor de toegankelijkheid van het publiek domein en het OV voor gebruikers en aanbieders 

is aldus een beleidskeuze. De databank Toegankelijk Vlaanderen zal gekoppeld worden aan het GIS-

systeem en hierbij kan nagegaan worden hoe deze toegankelijkheidsdata door de verschillende 

overheden en stakeholders wordt gebruikt. 

Koppeling met toegankelijkheidsdata van De Lijn mogelijk maken; samenwerking realiseren 

Momenteel is de toegankelijkheidsinformatie van De Lijn niet steeds beschikbaar voor de ingezette 

voertuigen en de haltes. De Lijn werkt bovendien aan de ontwikkeling van een halte-inventaris om 

een zicht te krijgen op het aantal en de graad van toegankelijkheid van toegankelijke haltes. Deze 

gegevens kunnen volledig geïntegreerd worden in Toegankelijk Vlaanderen. De (her)aanleg van een 

halte valt bovendien onder de verantwoordelijkheid van de wegbeheerder, nl. de gemeenten of het 

gewest. De MAV heeft hier de praktische kennis over de noden inzake haltes. De centrales kunnen 

dan ook mee de prioritaire haltes bepalen die meer toegankelijk moeten worden. Een 

gecoördineerde aanpak door De Lijn, de wegbeheerder en de MAV is derhalve noodzakelijk.  

Tool ontwikkelen om uniform toegankelijkheidsinformatie te verzamelen 

Het is daarbij aangewezen om een tool te ontwikkelen waarmee gegevens m.b.t. de 

toegankelijkheid van het publiek domein op een gelijkaardige wijze kunnen worden verzameld en 

geklasseerd. Deze tool zal kunnen bouwen op de checklist, dus onderverdeeld in criteria van 

toepassing op personen met een fysieke, een cognitieve, een sensorische of een participatieve 

beperking. 
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MeerMobiel voor informatie omtrent het vervoersaanbod 

De MeerMobiel website is de gegevensbank betreffende het vervoersaanbod van 

vervoeraanbieders aangepast en toegankelijk vervoer, zowel OV als deur-deurvervoer. Daar deze 

website informatie bundelt omtrent aangepast vervoer in Vlaanderen én Brussel, de rechten als 

gebruiker, eventuele financiële tegemoetkomingen en (beleids)ontwikkelingen op vlak van 

toegankelijke mobiliteit is de website een interessant platform waarop verder kan gebouwd worden. 

Immers, om het recht op aangepast vervoer toe te kunnen toekennen is er nood aan fijnmazige 

informatie omtrent het aanbod en de mate van toegankelijkheid van het OV en aangepast vervoer. 

Omdat er binnen de hulpmiddelensector steeds grotere en minder wendbare hulpmiddelen op de 

markt komen, werkt het Dep. MOW in samenwerking met De Lijn aan een label voor vervoerbare 

hulpmiddelen. Deze informatie kan ook opgenomen worden in MeerMobiel. Bovendien zal de MAV 

gegevens verzamelen over de door de PMB effectief gebruikte hulpmiddelen. Een samenwerking 

met de MAV zal garanderen dat het label gegrond is op de realiteit. 

De databanken MeerMobiel en Toegankelijk Vlaanderen kunnen aldus verder uitgebreid worden 

met het oog op de doorgedreven verzameling van niet-persoonsgebonden informatie waarop de 

mobiliteitsindicatiestelling is gebaseerd. Ook hier kan een grote impact gerealiseerd worden door 

een doorgedreven samenwerking over informatiekoppeling.  

G. Toegankelijkheid infrastructuur verbeteren; kwaliteitseisen betreffende toegankelijkheid 

en het aanbod van het openbaar vervoer versterken 

Een ander uiterst belangrijk aandachtspunt is het toegankelijkheidsbeleid van het openbaar 
vervoer. De persoon die geen recht op aangepast vervoer zal krijgen na het doorlopen van de 
mobiliteitsindicatiestelling zal immers worden gestimuleerd om van het openbaar vervoer gebruik 
te maken. Echter, dit kan natuurlijk alleen slagen indien de toegankelijkheid van het openbaar 
vervoer (en alle randaspecten) wordt geoptimaliseerd. 

Het aanbod is binnen de mobiliteitsindicatiestelling eveneens cruciaal. Indien er geen aanbod is van 
het OV dan zijn de externe factoren dermate negatief dat de verplaatsing met het OV gewoonweg 
niet mogelijk is voor de PMB. De vermindering van het aanbod van het OV in landelijke gebieden 
maakt dat een persoon zich moet richten tot een alternatief, zijnde het aangepast vervoer. Het 
aanbod van het openbaar vervoer moet in lijn zijn met de noden van de gebruikers. Het is aan de 
overheid om de realisatie hiervan door De Lijn te verzekeren.  

Ook hier zal de mobiliteitsindicatiestelling een belangrijk instrument zijn voor het Dep. MOW. 
Immers, de niet-toegankelijkheid van het OV en het openbaar domein wordt objectief vastgesteld 
door de aanwezigheid van negatief beïnvloedende externe factoren die de verplaatsing met het OV 
onmogelijk maken.  

Het toegankelijkheidsbeleid zou aldus integraal deel uit kunnen maken van het kwaliteitsbeleid van 
de vervoeraanbieders. Dit betekent dat dit toegankelijkheidsbeleid bij De Lijn een deel van de 
beheersovereenkomst kan zijn. Vooral transparantie is een belangrijke doelstelling in dit verband. 
Deze kan onder meer worden gerealiseerd via een jaarlijkse rapportering van de vervoeraanbieders 
over dit kwaliteitsbeleid. 

De MAV kan in de rol van indicatiesteller en van vervoersregisseur een reeks zaken in verband met 
het toegankelijk maken van het OV en het openbaar domein op elkaar afstemmen.  

H. Rol MAV ondersteunen 

Uit alle beleidsaanbevelingen blijkt dat samenwerking en coördinatie centraal staan. De rol van de 

MAV is onlosmakelijk verbonden met deze coördinatie van het beleid voor het aangepast vervoer 

voor personen met een beperking. Zoals geponeerd in de beleidsnota Mobiliteit en Openbare 

werken zal de creatie van één centrale voor (aangepast of kleinschalig) vervoer beter tegemoet 
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komen aan de vraag en de noden van de gebruikers. De huidige centrales kunnen getransformeerd 

worden naar deze nieuwe structuur a.d.h.v. de essentiële beleidsinformatie omtrent de vragen en 

noden van de gebruikers. Deze informatie zal ongetwijfeld kunnen volgen uit de doorgedreven 

implementatie van de mobiliteitsindicatiestelling en het eenduidig inschalingssysteem met opname 

van het mobiliteitsaspect.  

De huidige MAV’s zullen de mobiliteitsindicatiestelling onmiddellijk kunnen uittesten en hebben 

samen met het Dep. MOW op die manier een instrument om gericht te kunnen inzetten op de 

groepen met de hoogste noden. De rol van de MAV in dit verband dient gestuurd en gedragen te 

worden door expliciete beleidskeuzes vanuit het Dep. MOW. Enkel op deze wijze kan er een 

degelijke basis gelegd worden voor het verder uitwerken van scenario’s over de toekomst van de 

MAV’s, het aangepast vervoer en een gebiedsdekkend en toegankelijk vervoerssysteem.  
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DEEL VIII/ CONCLUSIES 

Het uitwerken van de mobiliteitsindicatiestelling is een onontbeerlijke stap in de verdere 

implementatie van het toegankelijk vervoersysteem. 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.  

Een goede mobiliteitsindicatiestelling is bovendien ook nodig voor de 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. Dergelijk systeem kan er ook voor zorgen dat 

het onterecht gebruik van bepaalde vormen van aangepast vervoer ingeperkt en zelfs voorkomen 

wordt. 

De mobiliteitsindicatiestelling in dit onderzoek bestaat uit een checklist met drie onderdelen die 

het de indicatiesteller, de MAV, mogelijk maakt om op een objectieve wijze het concrete 

mobiliteitsprobleem en de mogelijkheden van de persoon bij het zich verplaatsen met het openbaar 

en aangepast vervoer te bepalen. De checklist die de indicatiesteller zal hanteren is afhankelijk van 

het soort beperking van de persoon in kwestie (cognitief, fysiek, sensorisch of participatief). 

Het eerste onderdeel van de checklist betreft de bevraging naar de benodigde vaardigheden om het 

OV te kunnen nemen. Hier wordt onderzocht of de persoon in kwestie alle dan wel sommige 

vaardigheden bezit om zich met het OV te kunnen verplaatsen. Indien een persoon alle 

vaardigheden bezit zal er geen recht op aangepast vervoer worden geopend aangezien in principe 

de persoon het OV kan gebruiken om zich te verplaatsen. Indien een persoon niet alle benodigde 

vaardigheden bezit wordt overgegaan tot het onderzoek van de context om te bepalen of er alsnog 

een recht op het aangepast vervoer moet worden geopend.  

Het tweede en het derde onderdeel van de checklist handelen dan ook over de context. Het tweede 

onderdeel gaat na of externe factoren een negatieve invloed hebben op het kunnen uitvoeren van 

de taken die nodig zijn om het OV te kunnen nemen. In dezelfde zin wordt in het derde onderdeel de 

negatieve invloed van persoonlijke factoren onder de loep genomen. De negatieve invloed van de 

context en de duur van deze negatieve invloed bepaalt verder in hoeverre een persoon een 

voorwaardelijk dan wel onvoorwaardelijk recht krijgt op het aangepast vervoer. Het instrument is 

echter geen simpele checklist die moet doorlopen en ingevuld worden maar biedt ruimte voor een 

beslissing op maat.  

Tijdens de screening kan de MAV, in complexe gevallen, beroep doen op externe diensten die een 

advies betreffende persoonsgebonden materies kunnen geven.  

In dit onderzoek blijkt duidelijk dat het onmogelijk is om het mobiliteitsaspect enkel te laten 
afhangen van een enkel aspect (bijvoorbeeld rolstoelgebruiker/geen rolstoelgebruiker). Mobiliteit is 
het samengaan van verschillende componenten die een invloed hebben op de mogelijkheid tot het 
doen van een bepaalde verplaatsing: de persoonsgebonden kenmerken, de toegankelijkheid van de 
verplaatsing, het aanbod en de toegankelijkheid van het OV, van het publieke domein en van de 
omgeving, niet-mobiliteitsgerelateerde kenmerken zoals de aanwezigheid van assistentie …  

De mobiliteitsinschaling zal de mogelijkheden van het individu om het OV te kunnen gebruiken in 
kaart brengen a.d.h.v. een specifieke verplaatsingsvraag. Echter, de mate van toegankelijkheid van 
de publieke omgeving (verplaatsing naar halte/station) en de mate van toegankelijkheid van het OV 
zelf (toegankelijkheid halte/station en rollend materieel) zijn cruciale deelaspecten van het 
onderzoek naar de mogelijkheden van het individu.  
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De mobiliteitsindicatiestelling houdt rekening met al deze aspecten om een inschaling mogelijk te 
maken en is vandaag bovendien het enige instrument dat dit toelaat. Er is momenteel immers geen 
enkele zorgschaal die al deze mobiliteitsaspecten meet om de graad van mobiliteitsbeperking van 
een persoon objectief vast te stellen en de persoon in te schalen om zo een recht op het aangepast 
vervoer toe te kennen.  

Gezien de complexiteit en de verwevenheid van het welzijnscomponent en het 
mobiliteitscomponent is samenwerking en afstemming van de beleidsdomeinen Mobiliteit, Welzijn 
en Gelijke Kansen aangewezen. Het ontbreken van het mobiliteitsaspect in de bestaande 
zorgschalen en de noodzaak voor de gecoördineerde uitwerking van het mobiliteitsbudget in de 
persoonsvolgende financiering noodzaakt het oprichten van een taskforce. De taskforce met als taak 
het op elkaar afstemmen van de aspecten toegankelijkheid en mobiliteit in het kader van het 
persoonsvolgend budget én de eenduidige inschaling van personen met een beperking in functie van 
mobiliteit is aldus prioritair. 

Door de eenduidige inschaling met opname van het mobiliteitsaspect in de zorgschalen en door de 

doorgedreven verzameling en samenbundeling van toegankelijkheidsdata via de databanken 

Toegankelijk Vlaanderen en MeerMobiel kan op gefundeerde en objectieve wijze een recht op het 

aangepast vervoer geopend en gefinancierd worden. 
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DEEL IX/ BIJLAGEN 

20. Indicatoren van De Lijn betreffende toegankelijkheid van een halte  

1. Indicatoren toegankelijke halte  

Een integraal toegankelijke halte voldoet aan de volgende vereisten:  

 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.  

In functie van de inventarisatie van de toegankelijkheidsstatus van de bestaande haltes wordt een 

onderscheid gemaakt in de toegankelijkheid voor personen met een motorische beperking en de 

toegankelijk voor personen met een visuele beperking. 

1.1. Halte toegankelijk voor personen met een motorische beperking  

Een toegankelijke halte voor personen met een motorische beperking voldoet aan de volgende 
vereisten:  

1.1.1 Het perron is verhoogd aangelegd:  

 18 cm voor een uitstulpende bushalte (bus zwenkt niet uit over het perron);  

 15 cm voor een bushaltehaven (bus zwenkt uit over het perron);  

 26 cm voor een gemengde tram- bushalte;  

 29 cm voor een tramhalte.  

In deze gevallen is de gap/step verhouding, rekening houdend met de technische randvoorwaarden, 
optimaal.  

Voor de inventaris houden de minimale maten voor de hoogte van het perron rekening met het 

toegelaten hellingspercentage van de oprijdplaat opdat de meeste rolstoelgebruikers zelfstandig de 

bus of tram op kunnen. 

Minimale maten voor de hoogte van het perron van de bushalte:  

 15 cm: toegankelijk voor personen met motorische beperking;  

 Tussen 10 en 15 cm: toegankelijk voor personen met motorische mits assistentie  

Minimale maten voor de hoogte van het perron van de tramhalte:  

 Groter of gelijk aan 20 cm: toegankelijk voor personen met motorische beperking  

 Tussen 12 en 20 cm: toegankelijk voor personen met motorische mits assistentie  

Voor de bushaltes wordt bij voorkeur een aanrijdbare boordsteen voorzien om de gap (de verticale 
afstand tussen de bus en het perron) zo beperkt mogelijk te houden.  

1.1.2 De doorgang op het perron is voldoende breed en obstakelvrij:  

 Ter hoogte van de opstapplaats voor rolstoelgebruikers is een vrije breedte aanwezig van min. 

2.50 m;  

 De vrije doorgang op het perron is min. 1.50m. Er wordt steeds voorzien in een minimale 

obstakelvrije doorgang van 1.00m bij een puntversmalling (= een versmalling over een lengte 

van maximum 1m20), waarbij er voor en na de versmalling een vrije draairuimte is van 

minimaal 1.50m x 1.50m.  

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

 niveauverschillen in de verharding bedragen niet meer dan 2 cm.  
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1.1.4 Het perron is drempelloos bereikbaar:  

 Indien noodzakelijk wordt voorzien in een hellend vlak naar het perron waarvan het maximale 

hellingspercentage niet meer bedraagt dan:  

 10 % bij een niveauverschil tot 10cm;  

 8.3 % bij een niveauverschil tussen 10 en 25cm;  

 7 % bij een niveauverschil tussen 25 en 35cm.  

1.2. Halte toegankelijk voor personen met een motorische beperking mits assistentie van 
begeleider  

Indien personen met een beperking worden geassisteerd door een begeleider kunnen ze ook 
gebruik maken van minder goed uitgeruste haltes. De minimale vereisten voor de doorgang op het 
perron, het oppervlak van het perron, is voldoende effen, aaneengesloten en slipvrij;  

 het perron is drempelloos bereikbaar.  

 het perron is verhoogd aangelegd op een hoogte van min. 10 cm voor een bushalte en min. 12 

cm voor een tramhalte.  

1.3 Halte toegankelijk voor personen met een visuele beperking  

Een toegankelijke halte voor personen met een visuele beperking voldoet aan de volgende 
vereisten:  

 opstapplaats in rubbertegels, 90cm x 90cm;  

 geleidelijn naar natuurlijke gidslijn in tegels met ribbelprofiel, 60cm breed;  

 tramhaltes vanaf een hoogte van 29 cm worden bijkomend voorzien van een veiligheidsstrook 

in noppentegels over volledige lengte perron, 60cm breed.  

1.4. Fietspad ter hoogte van een toegankelijke halte  

Indien ter hoogte van de halte een fietspad aanwezig is, dan ligt dit niet tussen het perron en de 

busstopplaats. 
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