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mow.vlaanderen.be 

VERSLAG  

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

datum:  5 oktober 2016 

aanwezig:  

1) Vertegenwoordiger van de administratie; 

• Dhr. Eric Sempels  Vlaamse overheid  (MOW/Beleid) 

• Dhr. Robert Peeters (MOW/Beleid) 

• Dhr. Paul Van Heesvelde (MOW/beleid) 

2) Vertegenwoordiger van het Overleg voor de Diensten Aangepast Vervoer; 

• Dhr. Bart van Opstal  (Voorzitter ODAV )  

3) Vertegenwoordiger van de Nationale Groepering van Ondernemingen met Taxi en 

     Locatievoertuigen met Chauffeur; 

• Dhr. Pierre Steenberghen (Directeurgeneraal van GTL) 

4) Twee vertegenwoordigers van de gebruikers; 

• Dhr. Herman Janssens (KVG vzw) 

• Dhr. Reinhart Niesten  (VFG vzw) 

5) Vertegenwoordiger van de Vlaamse Vervoermaatschappij  De Lijn; 

• Dhr. Eddy Gielis  (DE LIJN) 

6) Vertegenwoordiger van de Nationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen; 

•  Dhr. Rudy De Geeter  (NMBS)  

afwezig met kennisgeving:  

7) Vertegenwoordiger van de Maatschappij voor het Intercommunaal vervoer te Brussel; 

• Dhr.  Christian de Strycker(MIVB) 

 

voorzitter:      Dhr. Herman Janssens 

verslaggever: Dhr. Robert Peeters ( administratie dep. MOW) 

 

onderwerp:  Overlegorgaan openbare dienstverplichting tot het vervoer van personen met een  

                       handicap of een ernstig beperkte mobiliteit’ jaarlijks overleg  2016. 

 

 

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

  

Beleid 

Koning Albert IIlaan 20, bus 2  

1000 BRUSSEL 

T 02 553 77 56 
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1) Agenda : 

 

• Welkom &  voorstelling van de aanwezigen 

• Aanduiden van de voorzitter 

• Werking van de openbare dienstverplichting in 2015 

• Voorbereiding van de evaluatie van de openbaredienstverplichting voor de Vlaamse regering 

(werkjaren 20142016 

• Klachtenbehandeling 

• Varia 

 

2 ) Welkom & Voorstelling van de aanwezigen 

 

Dhr. Eric Sempels  (Vlaamse overheid MOW/beleid) verwelkomde de deelnemers en licht toe wat de 

openbaredienstverplichting inhoudt en waarvoor deze bijeenkomst bedoeld is. 

 

In het  decreet wordt verstaan onder  personen met een handicap of een ernstig beperkte mobiliteit : alle 

personen van wie de mobiliteit bij het gebruik van vervoer ernstig beperkt is, waarvoor het geregeld vervoer 

geen adequaat alternatief biedt en van wie de situatie vereist dat ze passende aandacht krijgen.   Indien  het 

geregeld vervoer geschikt is voor de verplaatsing van personen met een handicap of een ernstig beperkte 

mobiliteit, wordt het in dit decreet bedoelde vervoer van die personen niet gecompenseerd. 

 

Het overlegorgaan is een forum waar gecompenseerde vervoerders en gebruikers kennis en ervaringen 

kunnen uitwisselen over het vervoer van personen met een handicap of een ernstig beperkte mobiliteit. Via 

het overleg worden afspraken gemaakt tussen de verschillende vervoersaanbieders voor de optimalisatie van 

het multimodaal vervoer en het afstemmen van het aanbod 

 

Tot het overlegorgaan worden minimaal de volgende actoren uitgenodigd : 

1. een vertegenwoordiger van de administratie; 

2. een vertegenwoordiger van het Overleg voor de Diensten Aangepast Vervoer; 

3. een vertegenwoordiger van de Nationale Groepering van Ondernemingen met Taxi en 

Locatievoertuigen met Chauffeur; 

4. twee vertegenwoordigers van de gebruikers;  

5. een vertegenwoordiger van de Vlaamse Vervoermaatschappij  De Lijn; 

6. een vertegenwoordiger van de Maatschappij voor het Intercommunaal vervoer te Brussel; 

7. een vertegenwoordiger van de Nationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen. 

 

Het overlegorgaan kan alleen geldig vergaderen als minimaal de actoren, 1 tot en met 4, aanwezig zijn. Het 

overleg wordt minimaal eenmaal per jaar georganiseerd.  Dit jaar is aan deze voorwaarden voldaan. 

 

3) Aanduiden van een voorzitter 

 

De actoren die minimaal aanwezig moeten zijn  de administratie, Diensten Aangepast Vervoer, 

Ondernemingen met Taxi en Locatievoertuigen met Chauffeur en  twee vertegenwoordigers van de 

gebruikers   kiezen een voorzitter onder de leden van het overlegorgaan. De voorzitter wordt verkozen voor 

een periode van twee jaar. 

 

De voorzitter leidt de vergaderingen van het overlegorgaan. Als de voorzitter dat noodzakelijk acht, kan hij een 

vertegenwoordiging van andere actoren die betrokken zijn bij het vervoer van personen met een handicap of 

een ernstig beperkte mobiliteit, uitnodigen om deel te nemen aan het overleg. 

 

De vertegenwoordiger van de administratie neemt het secretariaat van het overlegorgaan waar. Hij bepaalt, in 

samenspraak met de voorzitter, het tijdstip en de agenda van de vergaderingen.    
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Dhr. Herman Janssens (KVG vzw ), vertegenwoordiger van de gebruikers, is verkozen als  voorzitter voor een 

periode van twee jaar . 

4) Werking van de openbaredienstverplichting in 2015 

Het decreet en het besluit van de Vlaamse regering  leggen op dat ieder werkjaar statistische gegevens worden 

verstrekt . Elk jaar bezorgt elke gecompenseerde vervoerder volgende gegevens over het afgelopen 

kalenderjaar : 

1. afgelegde kilometers met een klant; 

2. aantal ritten; 

3. aantal aanvragen; 

4. aantal uitgevoerde aanvragen; 

5. aantal afgezegde of geweigerde ritten, alsook de motieven op grond waarvan de ritten werden 

geweigerd; 

6. aantal klachten; 

7. het totale aantal vragen tot vervoer; 

8. de uitgevoerde ritten, opgesplitst per categorie van gebruiker; 

9. het aantal doorverwezen ritten, gerangschikt per doorverwezen vervoerders; 

10. als de vervoerder over een dergelijk pakket beschikt, de naam van het softwarepakket dat gebruikt 

wordt voor de facturatie; 

11. als de vervoerder hierover beschikt, de naam van de routeplanner die gebruikt wordt voor de 

berekening van de gereden kilometers; 

12. als de vervoerder over dergelijk systeem beschikt, de naam van het systeem waarmee voertuigen 

worden getraceerd. 

 

Deze gegevens worden verwerkt en rapportering wordt  bijgehouden op de site  mobielvlaanderen : 

http://www.mobielvlaanderen.be/gecompenseerd_vervoer/rapport2015.html 

Voor het werkjaar 2015 is de rapportering reeds op de site gezet.   Slechts 17 vervoerders  hebben cijfers 

kunnen inbrengen.  De ontbrekende vervoerders moeten zo spoedig mogelijk orde op zaken stellen. 

Momenteel  zouden ze met  problemen kampen, omdat hun computersysteem geen scheiding van de andere 

activiteiten als de vervoerder ook werkt al Mobiliteitscentrale Ander vervoer ( MAV).  De vervoerder voor 

Wetteren is gestopt. 

Tijdens de vergadering werd het overzicht van 2015 via een powerpoint toegelicht door Robert Peeters.  Er is 

globaal een stijging van activiteit op te tekenen.  Opvallend dit jaar is dat het aandeel van de rolstoelgebruikers 

als klanten toch gedaald is, namelijk van 87% in 2014 naar 61 % in 2015.  Alle vervoerders leggen gemiddeld 

meer kilometers af, de voertuigen worden intenser gebruikt.  De gemiddelde rit per klant is ook licht gedaald 

van 11 kilometer naar 9,51 kilometer.  Het volume van het werk  is duidelijk toegenomen en er wordt 2 % 

minder bestelde ritten uitgevoerd.  Men heeft ook 1 % meer annulaties en weigeringen. 

                             2015                                                             2014 

Uitgevoerde ritten: 2.05.930 (77%)                    1.93.534 (79%) 

Niet uitgevoerd :    30.340 (11 %)                      25.692  (10 %) 

Geweigerd :                         12.994 (5%)                           9.833   (4 %) 

Geannuleerd :                     17.346 (7%)                          15.859  (6%) 

 

Er zijn geen formele klachten naar het overlegorgaan gestuurd en er  zijn 68 klachten afgehandeld door de 

vervoerders zelf. 

 

Het gebruik van  software en routeplanners is nagenoeg ongewijzigd. 
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Als bijkomende informatie, is ook aan vergadering gemeld, dat er momenteel een procedure loopt om 

vervoerders aan te stellen  voor de vervoersgebieden : Aalst, Brugge, Oudenaarde en Wetteren.   De prognose 

is dat men november 2016 kan starten.  Er zijn kandidaatvervoerders  voor alle vervoersgebieden.  De officiële 

toewijzing door de minister zal snel bekend kunnen gemaakt worden. 

 

De voorzitter is nieuwsgierig naar meer duiding bij de cijfers die gepresenteerd zijn.  De huidige gegevens die 

verzameld zijn door de administratie, beperken zich tot het kader dat opgelegd is in het decreet. 

 

 

5) Voorbereiding van de evaluatie van de openbaredienstverplichting voor de Vlaamse regering  

     (werkjaren 20142016) 

 

De voorzitter  taste even af welke dimensies deze evaluatie zou kunnen hebben.  De leden van de vergadering 

deelden hun ervaringen met elkaar. 

 

Volgende pistes werden gelanceerd  : 

 Vergelijken van  de ervaring  met belbussen  van de lijn, zoeken naar  gelijkaardige fenomenen en 

nagaan of dit enige optimalisatie van de werking  van de openbaredienstverplichting zou kunnen 

opleveren. 

 Zijn er mogelijkheden om een extern studiebureau aan te stellen? Welke factoren moeten onderzocht 

worden om een degelijke, nuttige evaluatie te maken? 

 Deze evaluatie zou zich kunnen toespitsen op de effectiviteit van de openbaredienstverlening naar de 

klanten toe. Men moet  bijvoorbeeld de moed hebben om zich af te vragen of er geen noden bestaan 

die nog steeds niet ingevuld zijn, terwijl deze dienstverlening dit wel zou kunnen doen. 

 Welk soort vervoerders zijn het best geschikt om deze taak uit te voeren en bestaan er absolute 

belemmeringen om deze niche van de mobiliteit te kunnen laten functioneren in een vrij 

marktaanbod. 

 

Er is consensus over dat de evaluatie zich moet richten op de klantentevredenheid;  gebalanceerde besteding 

van de middelen en indien nodig een ernstig gemotiveerd voorstel om meer middelen te vragen.  Deze zou 

moeten voltooid zijn voor zomerreces2017, dus  juni 2017.  De voorzitter krijgt uiteraard steun en ervaring ter 

beschikking van de administratie om hiervoor een werkgroep op te richten en deze taak uit te voeren. De 

voorzitter onderstreepte het belang van goed gestoffeerd dossier, waarin zeker geen persoonlijke ervaringen 

van de gebruikers mogen ontbreken. 

6) Klachtenbehandeling 

 

     Volgens de artikelen 38 en 39 van het besluit van de Vlaamse regering  moet tijdens het jaarlijks 

overleg formele klachten behandeld worden. Als een gebruiker klachten heeft over de gecompenseerde 

vervoerder, het vervoer of de dienstverlening kan hij een verzoek tot behandeling van de klacht indienen bij 

het overlegorgaan. Hij richt daarvoor een klacht aan het secretariaat van het overlegorgaan, met een 

beschrijving van de feiten en een motivering.  

 

Er kan alleen een klacht worden ingediend bij het overlegorgaan als de klacht eerst werd voorgelegd aan de 

betrokken gecompenseerde vervoerder en door hem zonder genoegdoening voor de gebruiker werd 

behandeld. Als de betrokken gecompenseerde vervoerder de klacht niet binnen een termijn van 30 

kalenderdagen na indiening ervan heeft behandeld, wordt de klacht geacht zonder genoegdoening voor de 

gebruiker te zijn behandeld. 
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Het overlegorgaan bespreekt de klacht en geeft, als dat nodig is, formele aanbevelingen om verdere klachten 

in de toekomst te voorkomen. De aanbevelingen worden schriftelijk aan de betrokken vervoerder of 

vervoerders overgemaakt. Het overlegorgaan brengt de gebruiker op de hoogte van de aanbevelingen die 

werden gegeven naar aanleiding van zijn klacht.  Als de voorzitter dat nuttig acht, kan hij de gebruiker 

uitnodigen om zijn klacht toe te lichten op de vergadering. 

Er zijn in 2015  68 klachten afgehandeld door de vervoerder. Er zijn geen klachten aan het overlegorgaan 

voorgelegd.  

  

7) Varia 

 

 

Er zijn geen varia aan het overleg voorgelegd. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 


