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Openbaredienstverplichting

tot het vervoer van personen 

met een handicap of een ernstig 

beperkte mobiliteit



Agenda

• Verwelkoming

• Inleiding

• Bepalen van de voorzitter

• Voorstelling van de werking 2014

• Voorstelling site en bespreking

• Standaard sjabloon klachtenbehandeling



Taken overlegorgaan :

• Forum gecompenseerde vervoerders  en 

gebruikers kennis en ervaringen 

uitwisselen 

• Afspraken maken tussen de verschillende 

vervoersaanbieders voor de optimalisatie 

van het multimodaal vervoer en het 

afstemmen van het aanbod



Aangepast vervoer

•VOOR WIE ?

Personen met handicap of ernstig beperkte 

mobiliteit

•Waar ?

Aangepast vervoer aangeboden  in  24 (van 27) 

vervoersgebieden 

•Financiering ?

Gedeeltelijke compensatie voor gemaakte onkosten 

voor de vervoerders door de Vlaamse overheid



Niet voor   :

• Zieken-, collectief leerlingen- en collectief 
werknemersvervoer

• Vervoer georganiseerd door de ziekenfondsen

• Vervoer terugbetaald door het RIZIV

(Welzijn, Volksgezondheid en Gezin)



Dienstenaanbod

• voertuigen minimaal voorzien van :

• verankeringssysteem voor rolstoelen; oprijplaat, lift 

…toegankelijk v. rolstoelgebruikers

• Maar niet beperkt tot een bepaalde categorie van 

personen met een handicap of een ernstig beperkte  

mobiliteit.



Dienstenaanbod

Aangepast vervoer minimaal aangeboden:

• 1°°°° op werkdagen : van  7 tot 22 uur

• 2°°°° op zater-, zon- en feestdagen:

van 8 tot 20 uur 

Elke werkdag reserveren mogelijk:

• van   9 uur tot 12 uur 

• van  13 uur tot 16 uur

• Maximum wachttermijn: 2 dagen !



Overlegorgaan/ actoren (1)

Ten minste met vertegenwoordigers :

• Diensten Aangepast Vervoer

• Taxi- en VVB-diensten 

• Gebruikers (twee)

• Departement MOW



Overlegorgaan/actoren (2)

Vertegenwoordiging openbaar vervoer

• De Lijn

• MIVB

• NMBS



Doel overleg (1)

• Voorbereiding voor driejaarlijkse evaluatie 
door Vlaamse Regering

• Info via jaarlijks verslag over werkzaamheden 
van het overleg aan de minister

• Aanspreekpunt voor derden / overheden 

• Klachtenbehandeling gebruikers 



Taken overlegorgaan

Alle leden

• Aanduiden voorzitter

• Overleg 

• Klachtenbehandeling

Administratie 

• Secretariaat  

(de agenda van de vergaderingen)



Klachten over de 

gecompenseerde vervoerder

In verband het vervoer of de dienstverlening :

• Enkel voor klachten voorgelegd aan de 
betrokken gecompenseerde vervoerder 
zonder genoegdoening

• Geen  genoegdoening is ook indien niet 
behandeld binnen de dertig dagen door 
vervoerder



Behandeling t.a.v. 

vervoerder

Overlegorgaan bespreekt de klacht 

• Indien nodig formele aanbevelingen om 
klachten in de toekomst te voorkomen

• Schriftelijke aanbevelingen aan de betrokken 
vervoerder 



Behandeling t.a.v. gebruiker

• Het overlegorgaan brengt gebruiker op de 
hoogte van de aanbevelingen die werden 
gegeven

• Als de voorzitter dat nuttig acht, kan hij de 
gebruiker uitnodigen om zijn klacht toe te 
lichten op de vergadering



Groeperen van gegevens over :

• Ritten

• Niet uitgevoerde ritten

• Klachten & doorverwijzingen

• Software & internetgebruik

Jaarlijkse statistieken over 

de vervoerders


