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Pro memorie: beslissingstraject
➢ Regeerakkoord Vlaamse Regering 2014-2019

➢ Resolutie Basisbereikbaarheid door Vlaams Parlement 30/06/2015

➢ Conceptnota Basisbereikbaarheid 18/12/2015

➢ Decreet regelluw kader 8/07/2016

➢ Conceptnota ‘Basisbereikbaarheid: stand van zaken’ 27/10/2017

➢ Voorontwerp van decreet Basisbereikbaarheid, 1ste principiële goedkeuring door 
Vlaamse Regering 20/07/2018

➢ Adviezen van VVSG, MORA, Vlaamse Jeugdraad, SARO, Raad van State en GBA

➢ Decreet Basisbereikbaarheid, aangenomen door Vlaams Parlement 3/04/2019

➢ Conceptnota Mobiliteitscentrale 10/5/2019

➢ Decreet Basisbereikbaarheid, publicatie in Belgisch Staatsblad 12/06/2019
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Holistische aanpak personenmobiliteit 
Ook infrastructuur?

VERVOER
REGIO



5

15 vervoerregio's
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Uitrol OV-plan: need to have
0.   Lessons learned van proefprojecten

1. Geïnstalleerde vervoerregioraden

2. Aanstellen studiebureaus voor de begeleiding van de vervoerregio’s en de 
opmaak van de plannen

3. Participatietrajecten

4. Goedgekeurde vervoersplannen

5. Mobiliteitscentrale

6. Vervoerders vervoer op maat

7. Vervoersautoriteit

8. Omzetting van vervoersplannen in lijnen en dienstregelingen 
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Artikelen decreet Basisbereikbaarheid

Artikel 33. (22/06/2019- ...)   De Vlaamse Regering richt een mobiliteitscentrale op.

De Mobiliteitscentrale is een orgaan dat:
1° informatie verzamelt en verschaft over alle openbaarvervoerdiensten;
2° vervoersvragen en mobiliteitsmogelijkheden van de gebruiker analyseert en 
desgevallend doorverwijst;
3° vervoersaanvragen voor ritten verzamelt, efficiënt plant en vervolgens uitzet bij één 
of meerdere vervoerders of vervoersdiensten of via collectieve beschikbaar gestelde 
verplaatsingsmiddelen;
4° ritprijzen factureert;
5° klachten van gebruikers behandelt.
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Conceptnota ‘Mobiliteitscentrale’ + 
beslissing van de Vlaamse Regering
10 mei 2019 

• Beslissing genomen om de Mobiliteitscentrale in de markt te 
zetten
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Conceptnota: taken mobiliteitscentrale (1)
• Het uitbouwen van een zeer gebruiksvriendelijk informatiecentrum in Vlaanderen waar 

alle gebruikers van het openbaar vervoer via meerdere kanalen (telefoon, website, 
smartphone apps) terecht kunnen voor alle informatie over het volledige aanbod van 
het gelaagde netwerk, met inbegrip van alle beschikbare vormen van Vervoer op Maat 
die uitgebouwd worden in het kader van de basisbereikbaarheid.

• Het aanbieden van duurzame oplossingen voor alle gebruikers van het Vervoer op Maat 
op basis van hun mobiliteitsindicatie en profiel. Daarbij gaat het zowel om de open 
gebruikers als om het doelgroepenvervoer.

• Het beheer van het mobiliteitsprofiel van de gebruikers van Vervoer op Maat.

• Het optimaal het behandelen van ritaanvragen, het boeken, het efficiënt inplannen van 
alle vervoersvragen van de gebruikers van het Vervoer op Maat, de toedeling van de 
ritopdrachten aan de voertuigen en het toezicht houden op de uitvoering, de 
opvolging, de monitoring en eventuele bijsturing van de ritten. 



10

Taken mobiliteitscentrale (2)
• Het opvolgen van de kosten verbonden aan het gebruik maken van de 

ritten (voor de klant) in overeenstemming met de afspraken die 
hierover werden vastgelegd in de vervoerregioraad.

• Het opvolgen van de kosten verbonden aan het uitvoeren van de ritten 
(voor de vervoerder) in overeenstemming met de afspraken die 
hierover werden vastgelegd in het door DMOW afgesloten contract met 
de vervoerder.

• Het beheer van de reacties van de gebruiker op het aanbod, inclusief 
het rapporteren hierover aan DMOW en de vervoersregioraad.
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Taken Mobiliteitscentrale (3)

• Het adviseren van de vervoerregioraad over de invulling van het aanbod.

• Het monitoren van en het rapporteren over de gebruikte budgetten en 
kwaliteit in functie van het verzekeren van de continuïteit van het aanbod 
aan DMOW en de vervoerregioraad

• Hiervoor wordt teruggevallen op systemen die het gebruik MaaS principes 
hanteren: 

– Wisselwerking met externe MaaS-aanbieders mogelijk maken

– Ticketintegratie kunnen faciliteren
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Mobiliteitscentrale
• Afhankelijk van: 

– Oplevering ov-plannen – luik vervoer op maat

– Beschikbaarheid data en standaarden

• Doorlooptijd gunning mobiliteitscentrale

– Opmaak uitvoeringsbesluit

– Gunningsprocedure in twee stappen (MPMO): 

• Selectiebestek en technisch bestek = één jaar

– Start opdracht mobiliteitscentrale 

• Eind 2020: aanwerven personeel, gebouwen, IT 

• Voorjaar 2021: testen

• Oktober 2021: proefdraaien

• Vlaamse mobiliteitscentrale bestaat elders nog niet: schaal en 
complexiteit zijn uniek



13

Vervoersplan: voorstel nieuwe timing
2020 Voorjaar Zomer Najaar

Vervoerregio’s 
Opmaak ov-plan met kernnet, aanvullend net en vervoer op maat met 

participatietraject.
Goedkeuring ov-plan.

De Lijn Kennisname goedgekeurde ov-plannen.

Dept. MOW
BVR en gunning selectiebestek 
mobiliteitscentrale

Procedure gunning technisch bestek 
mobiliteitscentrale.

Gunning opdracht 'uitvoering mobiliteitscentrale'.

2021 Voorjaar Zomer Najaar

Vervoerregio’s Opmaak regionaal mobiliteitsplan incl. infrastructuur met participatietraject.

De Lijn Voorbereiding op uitrol kernnet en aanvullend net. Uitrol kernnet en aanvullend net (12/12/2021).

Dept. MOW/vervoersautoriteit Beheerscontrole van de mobiliteitscentrale en gunningsprocedure VOM-vervoerders.

Mobiliteitscentrale Voorbereiding op uitrol vervoer op maat. Uitrol vervoer op maat.
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B.  Vervoerders vervoer op maat 

• In ov-plan: volume en aard van de VOM-modus

• Afhankelijk van oplevering ov-plannen = basis voor 
inkoop/contracteren van de vervoercapaciteit voor het 
vervoer op maat
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C.   Vervoersautoriteit 
• Oprichting vervoersautoriteit met nodige mankracht (overdracht personeel)

• Taken: 

– Beheerscontrole en contractbeheer mobiliteitscentrale

– Het organiseren van het mobiliteitsindiceringsproces voor de doelgroepreizigers van 
het vervoer op maat 

– Contracteren van de vervoerders vervoer op maat en/of Aankoopcentrale 

– Aanbesteden openbaar vervoer (KN-AN) voor proefproject

• Vervoersautoriteit moet er zijn tegen 2021, wanneer mobiliteitscentrale operationeel 
wordt

• Beleidsverhogend vermogen voor regiecapaciteit DMOW: overnemen van een aantal 
beleidstaken die nu bij De Lijn zitten (budgetten, normen, …)
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Bijkomende aspecten => Uitvoeringsbesluit voorjaar 2020

Bepalingen in BVR over:

– Kwaliteitseisen kernnet en aanvullend net

– Exploitatie en tarieven (cfr. Exploitatie- en tarievenbesluit)

– Wegencategorisering

– Standaardisatie en open data

– Monitoring mobiliteitssysteem

– Mobipunten, haltes en kades

– Omzetting reglementaire bepalingen omzendbrief

– Mobiliteitscentrale : eerst zal nagegaan worden of dit absoluut moet (gelet op bepalingen 
in het decreet en beslissing VR om dit aan te besteden)

(differentiatie hierin is nog mogelijk)

→ Timing: 2020
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Interoperabiliteit, open data, realtimedata en de standaarden 

voor de informatie over het personenvervoer

• Afdeling 4. Verplichtingen voor de exploitatie
Artikel 37. (22/06/2019- ...) 

• § 1. De exploitanten bezorgen de Mobiliteitscentrale alle 
informatie over hun vervoersaanbod.

§ 2. De Vlaamse Regering stelt de regels vast voor 
interoperabiliteit, open data, realtimedata en de 
standaarden voor de informatie over het personenvervoer.
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Deelproject 4: Vervoer op maat

Deelproject 5: Regelgeving taxi

Deelproject 6: Regelgeving basisbereikbaarheid

Deelproject 7: Coördinatie communicatie 

Deelproject 1: Implementatie vervoerregio’s

Deelproject 2: Interne organisatie 

Deelproject 3: Gelaagde netten en vervoerssysteem

Klankbordgroep

Beleidsstuurgroep = BSG

Centrale Projectgroep

MCB-stuurgroep

Portfoliomanager
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Deelproject 8: Mobipunten, haltes en kades

Deelproject 9: Mobiliteitsplanning

Deelproject 10: Exploitatie OV

Kernteam ‘vervoer op maat’

Werkgroep ‘waterwegen’

Werkgroep ‘openbaar vervoer’

Werkgroep ‘wegen’

Werkgroep ‘fietswegen’

Werkgroep ‘MaaS’

Deelproject 11: Benchmark OV

Werkgroep ‘mobipunten’

Werkgroep ‘haltes’

Werkgroep ‘mobiliteitsplanning’

Werkgroep ‘monitoring mobiliteitsplanning’

Werkgroep ‘exploitatie OV’

Werkgroep ‘tariefbeleid’

Werkgroep ‘standaardisatie’

Werkgroep ‘persoonsgegevens’

Werkgroep ‘open data’

Deelproject 12: Vervoersautoriteit VOM

Deelproject 13: Data voor personenvervoer

Werkgroep ‘voorbereiding 
vervoersautoriteit’

Programmamanager

Projectstructuur 
MCB-project 
Basisbereikbaarheid

Deelproject 14: Tarief- en ticketintegratie

Werkgroep ‘kades’
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Standaardisatie 

Overeenkomst tussen Informatie Vlaanderen en Mobiliteit

OSLO => Open Standaarden voor Linkende Organisaties
De Vlaamse overheid zet in op een eenduidige standaard voor de 
uitwisseling van informatie. Het is de bedoeling om te zorgen voor 
meer samenhang en een betere vindbaarheid van data. Op die 
manier kan iedereen de gegevens makkelijker gebruiken. 

Hier werd de basis gelegd voor een open semantische 
informatiestandaard.
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Open Standaarden voor
Linkende Organisaties
Semantische standaard

Vocabularium en applicatieprofiel

Gebaseerd op de principes van Linked (Open) Data

- Betere semantische en technische interoperabiliteit tussen systemen
- Verhoogt de uitwisseling van informatie
- Verduidelijkt de samenhang van gegevens
- Leidt tot betere vindbaarheid van data
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Vragen ?

Info:

eric.sempels@mow.vlaanderen.be

mailto:eric.sempels@mow.vlaanderen.be

