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Redenen/motivatie voor de weigering 

2.2.4 Aantal niet aangenomen, geweigerde ritten: 
 

Om de redenen en de motivatie voor weigering van de klanten beter te duiden worden een 

aantal plausibele redenen  voorgelegd waarop de 24 vervoerders gevoelsmatig de frequentie 

van het fenomeen kunnen aangeven wat het best bij hen past: 

1)uitzonderlijk 2) af en toe 3)vaak 4)heel vaak 

 

2.2.4.1.Logistieke problemen (busje in panne, in garage, ...) (13/24):   

  1)uitzonderlijk 2)af en toe 

1 VVG Gent VVG Brasschaat-Zoersel 

2 VVG Halle-Vilvoorde VVG Brussel 

3 VVG Ieper VVG Lokeren 

4 VVG Leuven VVG Antwerpen  

5 VVG Mechelen   

6 VVG Meetjesland    

7 VVG Oostende   

8 VVG Roeselare-Tielt   

9 VVG Wetteren   

 
VVG= vervoersgebied 

  

Het op één na belangrijkste motief  dat tot weigering van klanten leidt  zijn logistieke problemen, 

over het algemeen maar  uitzonderlijk  tot  af en toe. 

2.2.4.2. Klant komt niet in aanmerking voor gecompenseerd vervoer(14/24): 

  

  1)uitzonderlijk 2)af en toe 

1 VVG Brasschaat-Zoersel VVG Antwerpen 

2 VVG Meetjesland  VVG Brussel 

3 VVG Menen VVG Gent 

4 VVG Veurne-Diksmuide VVG Halle-Vilvoorde 

5 VVG Waasland VVG Ieper 

6   VVG Kempen 

7   VVG Kortrijk 

8   VVG Mechelen 

9   VVG Roeselare-Tielt 

 
VVG= vervoersgebied 

  

In het eerste operationele jaar moet iets meer dan de helft van vervoerders uitzonderlijk  tot  af en 

toe  klanten weigeren omdat deze  niet in aanmerking komen om.  Dit blijkt het belangrijkste motief 

te zijn om klanten te weigeren. 
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2.2.4.3. Agressieve/dronken/onmogelijke klanten  (7/24):  

  1)uitzonderlijk 

1 VVG Brasschaat-Zoersel 

2 VVG Brussel 

3 VVG Halle-Vilvoorde 

4 VVG Ieper 

5 VVG Kortrijk 

6 VVG Mechelen 

7 VVG Meetjesland  

 
VVG= vervoersgebied 

 

 

Iets minder dan een derde van de vervoerders heeft in 2014 uitzonderlijk klanten moeten weigeren 

om deze reden .  

 

Aanvullingen via open vragen 

2.2.4.4. Onmogelijk uit te voeren vraag 

  2)af en toe 

1 VVG Antwerpen 

2 VVG Waasland 

 
VVG= vervoersgebied 

 

2 vervoerders hebben af en toe geen  gevolg  kun geven aan de vraag van de klant, omdat men 

onmogelijke dingen verlangde. 

2.2.4.5.Geen vrije capaciteit: 

 
3)vaak 

1 VVG Brussel 

 

In het vervoersgebied Brussel heeft men vaak capaciteitsproblemen 

2.2.4.6. Buiten de uren: 

  2)af en toe 3)vaak 

1 VVG Dendermonde VVG Mechelen 

2 VVG Waasland   

 
VVG= vervoersgebied 

  

Dendermonde en Waasland krijgen wel eens vragen om buiten hun uren te rijden.  In Mechelen 

gebeurt dit zelfs vaak. 
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2.2.4.7. Laattijdige aanvraag: 
 

  2)af en toe 

1 VVG Ieper 

2 VVG Mechelen 

 
VVG= vervoersgebied 

 

2 vervoerders geven aan af en toe niet op te laattijdige aanvragen te kunnen reageren. 

 

2.2.4.8.Staking/ verkeersellende: 

 

  1)uitzonderlijk 

1 VVG Brussel 

 
VVG= vervoersgebied 

 

De stakingen in Brussel zijn voor de vervoerder ter plaatse wel eens een obstakel om te kunnen 

werken. 


