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mow.vlaanderen.be 

 

VERSLAG  

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

datum:  24 september 2018 

aanwezig:  

1) Vertegenwoordigers van de administratie; 

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

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

• Mevr. Annelies Geelen (Voorzitter ODAV )  

3) Vertegenwoordiger van de Nationale Groepering van Ondernemingen met Taxi en 
     Locatievoertuigen met Chauffeur; 

• Dhr. Pierre Steenberghen (Directeur-generaal van GTL) 

4) Twee vertegenwoordigers van de gebruikers; 

• Dhr. Herman Janssens (KVG vzw) 
• Dhr. Reinhart Niesten ( via volmacht)(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. Rudolf Marien (NMBS)  

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

• Verontschuldigd :  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  2018. 

 

 

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

Beleid 

Koning Albert II-laan 20, bus 2  

1000 BRUSSEL 

T 02 553 77 56 
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1) Agenda : 
 

• Jaarlijks activiteitenrapport voor  2017 
• Klachtenbehandeling 
• Update ontwikkelingen in het kader van de basisbereikbaarheid 
• Verkiezing nieuwe voorzitter 
• Varia 
• Volgende vergaderingen : 

Maandag 19 november 2018,  14 u tot 16 u 30  
Maandag 14 januari 2019,  14 u tot 16 u 30 
Maandag 25 februari 2019, 14 u tot 16 u 30  

 
2 ) Jaarlijks activiteitenrapport  voor  2016 
 
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. 

 
U kan dit uitgebreid bekijken op  : 
 
http://www.mobielvlaanderen.be/gecompenseerd_vervoer/rapport-2017.html 
 

Voor het werkjaar 2017 is de rapportering reeds op de site gezet.  Begin april 2018 hebben aangestelde 
vervoerders van de 27 vervoersgebieden https://www.mobielvlaanderen.be/openbaredienstverplichting/) 
voor het aanbod van aangepast vervoer voor mensen met een ernstige mobiele beperking hun cijfers 
ingediend. 

In een email verstuurd op 24 september 2018, net voor aanvang van de vergadering melde de 
verantwoordelijke voor het vervoersgebied Halle-Vilvoorde dat de opgegeven in cijfers van April 2018 niet 
correct waren.  De Voorzitter van ODAV, bevestigde dit bericht. 

 

 

http://www.mobielvlaanderen.be/gecompenseerd_vervoer/rapport-2017.html
https://www.mobielvlaanderen.be/openbaredienstverplichting/
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De correcties zijn : 

- Afgelegde km: 239.997 km in plaats van  211.294 

- Aantal ritten: 23.545 in plaats van  14.902 

- Aantal rolstoelgebruikers: 12.107 in plaats van 10.481 

Deze zaken zullen zo snel als mogelijk in orde gebracht worden. 

Tijdens de vergadering werd het overzicht van 2017 via een PowerPoint toegelicht door Robert Peeters op 
basis van minder correcte cijfers, die toch een beetje de tendensen en evolutie van de openbare 
dienstverplichting weergeven..   

Er is globaal een stijging van activiteit op te tekenen, rekening houden met de recentste correctie zijn er bijna 
300.000 ritten aangevraagd, waarvan er 85 % van uitgevoerd is wat goed is voor ongeveer  255.000 ritten.  Het 
aangepast vervoer kent onafgebroken een stijging: Van 2014 naar 2015 een stijging van 6 %; van 2015 naar 
2016 een stijging van 9 % en van 2016 naar 2017 een stijging van 11 %. 

Het aandeel van de rolstoelgebruikers als klanten daalde gemiddelde naar 65 %,(87% in 2014; 61 % in 2015 en 
85 % in 2016). 

 
 
Het aandeel van de vervoerders die meer dan 75 % klanten hebben daalde in vier jaar tijd van iets meer dan de 
helft naar een derde.    
 

 
 
Het gemiddelde percentage sterk wordt beïnvloed door het opvallend lage aantal voor het vervoersgebied 
Brugge, Meetjesland en Brussel.  Momenteel  beschikken we over te weinig gegevens om meer duiding te 
geven.   
 
In 2017 het totaal zijn er 2.168.575 beladen kilometers gereden in 2017,  gereden door alle vervoerders.  
Opgedeeld in categorieën van aantal duizend kilometer per jaar gereden krijgt u dit overzicht:  
 

 

+75 ts 50 en 75 ts 25 en 50 ts 0 en 25 vervoerders

2014 15 5 2 2 24

2015 6 6 3 2 17

2016 11 7 6 1 25

2017 10 8 7 2 27

Gebied aantal %

Aalst 4.078 47%

Menen 10.540 44%

Gent 49.256 44%

Ieper 5.677 43%

Roeselare-Tielt 10.025 41%

Wetteren 5.861 41%

Brugge 9.685 32%

Meetjesland 1.181 21%

Brussel 2.378 13%
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De verschillen zijn vooral te vinden in de capaciteit van de vervoerder, de lagere cijfers zijn doorgaans 
vervoerders die hun vervoer met hun eigen wagenpark verzorgen.  De vervoerders die meer capaciteit kunnen 
aanbieden, zijn doorgaans de vervoerders die vervoer regelen in plaats van het zelf uit te voeren.  Het woord 
‘doorgaans’ duidt er op dat het gaat om een tendens, de vervoerder “Antwerpen”, rijdt meer dan 200.000 
kilometer met eigen wagenpark.  De vervoerder “Leuven” verzorgt eveneens 200.000 beladen kilometers met 
aangesloten aanbieders. 
 
In 2017 zijn er 10 % van de ritaanvragen niet uitgevoerd,  dit zijn in het totaal 43.770 ritten.  65 % van 
onuitgevoerde ritten zijn annuleringen door klanten, dit zijn er 28.622.  35 % van de niet uitgevoerde ritten zijn 
weigeringen van de vervoerders, dit zijn 15.840 weigeringen.   Tijdens de vorige jaren bedroegen de niet 
uitgevoerde ritten :  2014 (9%); 2015 (13%) en 2016 (14%). 
 
De belangrijkste motivaties om een rit te annuleren zijn ziekte van de klant en problemen met de afspraak, 
men is soms niet of  te laat aanwezig.  De weersomstandigheden doet de klanten ook soms besluiten om zich 
toch maar niet te verplaatsen. 
 
De belangrijkste motivaties voor een vervoerder om een rit niet te laten doorgaan is eerder vanwege logistieke 
problemen, zoals te veel vraag en te weinig personeel.  Een klant weigeren omdat die niet in aanmerking komt 
voor dienstverlening via de openbare dienstverlening is voor 3 vervoerders iets dat frequent voorkomt voor 3 
vervoerders af en toe en voor 3 vervoerders eerder zelden. 
 
Er zijn in 2017 geen formele klachten naar het overlegorgaan gestuurd en er zijn 64 klachten afgehandeld door 
de vervoerders zelf.  Klachten hebben de gebruikers  tot nu toe kunnen regelen met de vervoerder. Het aantal 
klachten is nagenoeg op het zelfde niveau als in 2015 gebleven. 
 
193 aanvragen zijn doorverwezen naar een ander vervoersgebied.  924 aanvragen zijn doorverwezen naar een 
ander soort vervoer. Doorverwijzen naar een ander vervoersgebied,  gebeurt nu wat minder dan vorig jaar.  
Het doorverwijzen naar ander vervoer blijft stijgen. 
 
 
Tot slot nog iets over de software : 

• Het aantal vervoerders die geen software gebruiken om de facturatie te verwerken is sinds 2014 
gedaald van 1/3 naar 1/5. 
 

• Google Maps blijft meest populair en voor de hand liggend als routeplanner.  Gebruik van systemen 
zoals Open Street Map is noodzakelijk omdat deze gelinkt zijn aan een andere toepassing. 

 

• Het aantal vervoerders die geen software gebruiken voor de opvolging van hun vloot via software is 
sinds 2014 gedaald naar iets minder dan de helft.  Er is opgemerkt dat vrijwel iedereen dit gebruikt, 
maar dat de beheerders van de vervoersgebieden zonder eigen vloot die beroep doen op 
verschillende vervoersbedrijven in hun vervoersgebied geen cijfers kunnen geven over het beheer van 
deze ingezette voertuigen. 

 
3) Klachtenbehandeling    

 
Tot nu toe zijn er geen klachten tot  het niveau van het overleg geraakt.  Dit zou een goede zaak kunnen zijn, er 
is echter wel opgemerkt dat er naar de klanten toe onvoldoende communicatie is over hoe dit zou kunnen.   
De bemiddeling en hoe men er beroep op kan doen volgens de richtlijnen van het besluit van de Vlaamse 
Regering, moet op zijn minst bij iedere vervoerder te vinden zijn en ook op de pagina’s van de Vlaamse 
overheid.  Hier moet werk van gemaakt worden. Het adres en  toelichting van de dienstverlening gaat 
opgenomen worden op de site “Mobielvlaanderen”. 

Indien een door de vervoerder behandelde klacht voor de klant geen genoegdoening oplevert, kan het dossier 
voor advies aan het overlegorgaan worden voorgelegd. 



 pagina 5 van 7 

 
Dit dossier kan opgestuurd worden  naar : 
 
Overlegorgaan openbaredienstverplichting 
vervoer van personen met een handicap of een ernstig beperkte mobiliteit 
Vlaamse overheid / MOW/ Beleid/ Duurzaam personenvervoer 
Koning Albert II laan 20 bus 2,   1000 Brussel 
email: beleid@mow.vlaanderen.be  (t.a.v. Duurzaam personenvervoer / Overlegorgaan) 
 
De vervoerders houden zich er aan dit adres aan hun klanten mee te delen, indien die er om vragen.  Klachten 
die door het overleg  behandeld worden, volgen de procedure volgens  richtlijnen van het Besluit  van 11 
oktober 2013 van de Vlaamse Regering tot compensatie van de openbaredienstverplichting tot het vervoer 
van personen met een handicap of een ernstig beperkte mobiliteit: 
 
..”Afdeling 3. Klachtenbehandeling 
 
Art. 38. 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. 
 
Art. 39. 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. 
”… 
 

4) Update ontwikkelingen in het kader van de basisbereikbaarheid 
 

In het kader van het decreet basisbereikbaarheid keurde De Vlaamse Regering op 20 juli 2018 de 
indeling in 15 vervoerregio’s en de toebedeling van de gemeenten aan deze regio’s goed.  15 
afgebakende regio’s zorgen via interbestuurlijke dialoog voor de opmaak van de mobiliteitsplannen 
in de vervoerregio’s.  Steden en gemeenten zorgen voor het overleg om de kwaliteit te bewaken en 
werken aan de lokale noden en vraag in de regio. 
 
Binnen de vervoerregio wordt de afstemming op de specifieke vraag ontwikkeld.  Op basis van de 
reële en potentiële vervoerstromen binnen de vervoerregio, organiseren de  gemeenten de 
mobiliteitsregie en de evaluatie van de basisbereikbaarheid.  In deze vervoerregio, als permanent 
orgaan krijgen de gemeenten de  verantwoordelijkheid en de vrijheid om de basisbereikbaarheid te 
regisseren.  
 
Vanuit het overleg openbaredienstverlening is er bijzondere aandacht voor het luik “Vervoer op 
maat”, in het kader van de koppeling van maximaal toegankelijk openbaar vervoer en haltes verzorgt 
door NMBS en De Lijn aan het aangepast vervoer van gang tot gang.  Dit is niet voor iedereen en in 

mailto:beleid@mow.vlaanderen.be
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alle omstandigheden mogelijk, maar waar het kan moet het absoluut kunnen ontwikkelen of 
voortgezet worden.  Dit type personenvervoer vergt extra middelen en specifieke kennis.  De 
continuïteit en de uitbouw in de regio’s kan best wat opvolging gebruiken.  Voor advies en opvolging 
is er besloten het overleg meer te laten samenkomen, op volgende data: 

• Maandag 19 november 2018,  14 u tot 16 u 30  
Zaal: Ferraris (5 de verdieping) - 05.P.44 

 

• Maandag 14 januari 2019,  14 u tot 16 u 30 
Zaal: Ferraris (gelijkvloers) - 00.G.74 

 

• Maandag 25 februari 2019, 14 u tot 16 u 30  
Zaal: Ferraris (gelijkvloers) - 00.G.74 

 
 

5) Verkiezing van  de voorzitter 
 

Het besluit  van 11 oktober 2013 van de Vlaamse Regering tot compensatie van de 
openbaredienstverplichting tot het vervoer van personen met een handicap of een ernstig beperkte 
mobiliteit bepaalt dat er om de twee jaar een voorzitter moet worden verkozen. 
 

    …”  Art. 33. 
De actoren die minimaal aanwezig zijn, als vermeld in artikel 32, 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”… 
 
Er is een algemene consensus dat Herman Jansens , vertegenwoordiger van de gebruikers, de meest 
geschikte persoon is voor deze functie.  Hij is  vervolgens met een meerderheid van de stemmen 
gekozen. 
 
6) Varia 
 
Er zijn geen varia aan het overleg voorgelegd. 
 
7) Volgende vergaderingen : 
 
De volgende vergaderingen zijn gepland  
• Maandag 19 november 2018,  14 u tot 16 u  
Zaal: Ferraris (5 de verdieping) - 05.P.44 
• Maandag 14 januari 2019,  14 u tot 16 u 30 
Zaal: Ferraris (gelijkvloers) - 00.G.74 
• Maandag 25 februari 2019, 14 u tot 16 u 30  
Zaal: Ferraris (gelijkvloers) - 00.G.74 
 
Telkens op het volgende adres:   
Vlaamse overheid/ Beleid 
Koning Albert II laan 20 bus 20 
1000 Brussel 
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