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MaaS all-hands 360°
Stand van zaken

Basisbereikbaarheid

Eric Sempels
Programmacoördinator Basisbereikbaarheid

Afdeling Beleid
Departement Mobiliteit en Openbare Werken
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Stand van zaken

1. Plannen openbaar vervoer (OV)
2. Vervoer op Maat
3. Opstellen regionale mobiliteitsplannen
4. Masterplan Toegankelijkheid
5. Benchmark OV
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Planning goedkeuring van alle OV-plannen

=>  Voorzien einde 2020 

1. Uitwerking OV-plannen
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OV-plannen
Stand op 26/11
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2. Vervoer op Maat 
Bestekken vereisen verdere uitdieping 

• KN en AN zijn nu bepaald => ‘witte’ vlekken zijn nu duidelijk

• VOM: een eerste algemene opsomming

• Bestekken voor het in de markt zetten vereisen wel meer 
invulling 

=> verdieping door consortia lopende, tot max januari 2021

• Uitwerken + goedkeuring bestekken : februari / maart 2021

• Gunning: 8 maanden later
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2. Vervoer op Maat 
Mobiliteitscentrale

• Selectieleidraad werd eind maart 2020 gepubliceerd

• Fase 1: vijf bedrijven geselecteerd

• Fase 2: het technische bestek bezorgd op 4 november 2020

• Offertes : in te dienen tegen begin januari 2021

• Gunning : begin maart 2021
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Mobiliteitscentrale

• Beta versie van de applicatie in juli 2021

• Dry run: augustus 2021

• Testen met gebruikers: september 2021

• Overheveling aantal bestaande initiatieven vanaf oktober

=> Volledig operationeel : 1 januari 2022 , gelijktijdig met de 

invoering van het kernnet en aanvullend net
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2. Vervoer op Maat 
Bouwstenen

OSLO - voor Mobiliteit + Hoppinpunten

• Open Standaarden voor Linkende Organisaties

nl. semantische standaard uitgewerkt om de informatie van 

programma’s van bijv. operatoren met mekaar/ 

mobiliteitscentrale te laten communiceren

• In opstart:  OSLO voor Hoppinpunten, Fiets



9

2. Vervoer op Maat 
Bouwsteen MaaS-afsprakenkader

• Opdracht Mobility as a Service – afsprakenkader: 

uitwerken van afspraken tussen operatoren, app-

ontwikkelaars, mobiliteitscentrale, enz. 

=> volgende presentatie
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3. Opstellen Regionale MobiliteitsPlannen

• Ontwerpen initieel voorzien tegen december 2021

• Nieuwe bouwsteen: Verzameldecreet voorziet MER-
procedure

• Voorlopig ontwerp RMP en ontwerp plan-MER : eind 2021

• Adviesverlening en openbaar onderzoek : voorjaar 2022

• Vaststelling definitief ontwerp RMP door VVR: zomer 2022

=> Goedkeuring door Vlaamse Regering gedelegeerd aan de 
minister : september 2022
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3. Reeds uitgewerkte bouwstenen
regionaal mobiliteitsplan

• Kwaliteitseisen van het kernnet en aanvullend net: 

– Definitief goedgekeurd in september 2020

• Nieuwe wegencategorisering:

– De rechtsgrond voor een nieuwe wegencategorisering in het 
Verzameldecreet

– De selectie van het hoofdwegennet is gebeurd => goedkeuring
aan Vlaamse Regering wordt gevraagd

– Na goedkeuring hoofdwegen => het dragend net besproken in de 
vervoerregioraad
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4. Masterplan toegankelijkheid

De doelstelling van deze bouwsteen is dubbel:

• 50% van de haltes van het kernnet en aanvullend net moeten 
toegankelijk zijn tegen 2030. Hierdoor kunnen ongeveer 70% 
van de reizigers gebruik maken van een toegankelijke rit.

• 100% van de nieuwe haltes die opgenomen zijn in een 
Hoppinpunt (vervoersknooppunt) zijn tegen 2030 autonoom 
toegankelijk.
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4. Masterplan toegankelijkheid
• Masterplan toegankelijkheid haltes

– Het regeerakkoord voorziet het toegankelijk maken van het OV-
haltes en mobi/Hoppinunten in het bijzonder

• Aanleggen haltes door AWV op gewestwegen (GIP)

• Ondersteuning gemeenten =

– Charter tussen gemeente en Vlaamse overheid

– Coaching van 30 gemeenten jaarlijks

– Subsidies voor aanrijdbare boordsteen en blindegeleidetegel

– Tweejaarlijkse prijs 3 X 50.000 euro

Start wanneer?

– Projectoproep voor subsidies in 2021

– Vanaf 2022 : regulier subsidiesysteem
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5. Benchmark

• Het decreet Basisbereikbaarheid voorziet een benchmark voor 
de OV-operator

• Verschil ‘Europa’- benchmark / benchmark in decreet  en besluit 
Vlaamse Regering

• Uitvoering benchmark: opdracht startte 24 juni - oplevering 
einde 2020

• Beslismoment Vlaamse Regering : voorzien december 2020
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