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1

KADERING EN TOTSTANDKOMING 
NOTA

Het VoM is de onderste laag van het vervoermodel en dient om witte vlekken af te dekken en te optimaliseren. 
Daarnaast werkt het Vervoer op Maat vraagvolgend en wordt het ingericht door de mobiliteitscentrale. Hierbij 
ligt de focus op zowel de open als de doelgroep gebruiker. 

Het Vervoer op Maat in vervoerregio Limburg wordt opgebouwd met drie bouwstenen: de VoM-flex-
systemen, de VoM-vast-systemen en de VoM deelfietsen. Voor deze drie bouwstenen werden reeds eerder 
de systeemeigenschappen bepaald. De bijhorende nota werd op 02/03/2021 door de Vervoerregioraad 
goedgekeurd. In deze bijkomende nota worden twee topics nog verder uitgewerkt:
- Reizigerstarieven voor VOM-flex/vast systemen en voor VoM deelfietsen
- Systeemeigenschappen en reizigerstarieven voor doelgroepenvervoer

Deze nota kwam tot stand via een intensief samenwerkingsproces binnen Vervoerregio Limburg. Voor de 
uitwerking van de reizigerstarieven vonden in maart 2021 5 werksessies met gemeenten plaats, volgens de 
Lires-gebieden. De input uit deze sessies werd gebundeld in een nieuw voorstel dat aan team MOW en het 
Dagelijks Bestuur werd voorgelegd. Vervolgens werd een infosessie georganiseerd waar het finale voorstel 
ter discussie werd voorgelegd aan alle de vervoerregio. Tijdens deze infosessie werden de principes en 
reizigerstarieven voor het doelgroepenvervoer ook voorgesteld aan de gemeenten. Deze thematiek werd 
via een intensieve samenwerking met Provincie Limburg – die vandaag de MAV organiseert – vormgegeven. 
Tijdens de Vervoerregioraad van 29/03/2021 wordt over de reizigerstarieven en het doelgroepenvervoer een 
besluit genomen. Het gehele proces omtrent het Vervoer op Maat is eveneens weergegeven op onderstaand 
schema.
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REIZIGERSTARIEVEN VOM-FLEX/
VAST EN DEELFIETSEN

Voor de uitwerking van de reizigerstarieven van Vervoer op Maat in Vervoerregio Limburg wordt er vertrokken 
van de drie bouwstenen die in de vorige nota (goedgekeurd door Vervoerregioraad 01/03/2021) werden 
uitgewerkt: de VoM-flex-systemen, de VoM-vast-systemen en de VoM deelfietsen. Voor de VoM-flex-systemen 
en VoM-vast-systemen wordt eenzelfde tariefstructuur gehanteerd waardoor bij de vormen van Vervoer op 
Maat samen worden benaderd. Er worden dus reizigerstarieven uitgewerkt voor enerzijds VoM-flex/vast 
systemen en anderzijds VoM deelfietsen. De tarieven voor het doelgroepenvervoer komt aan bod in hoofdstuk 
3.

In dit hoofdstuk wordt het standpunt van Vervoerregio Limburg betreffende de reizigerstarieven uitgewerkt. 
Het gaat hierbij niet over de tarieven/kosten voor de exploitanten. Deze exploitatiekosten worden gedekt 
door het VoM-budget dat Vlaanderen ter beschikking stelt aan Vervoerregio Limburg. De reizigerstarieven 
kunnen zorgen voor bijkomende inkomsten die als een extra reserve kunnen dienen om in de toekomst meer 
mogelijkheden te bieden om de systemen uit te breiden of om een mogelijke meerkost te financieren.

Over het algemeen wenst Vervoerregio Limburg volgende algemene standpunten in te nemen:
- Vervoerregio Limburg wenst tariefintegratie van de verschillende OV-lagen (trein/KN/AN/VoM).  
 Aangezien de afstemming met NMBS en De Lijn hierbij cruciaal is, ziet Vervoerregio Limburg hier  
 vooral een opgave voor Vlaanderen.
- Vervoerregio Limburg wenst een gelijkstelling van de VoM-tarieven in verschillende    
 (aangrenzende) vervoerregio’s zodat dit voor de reiziger overzichtelijk is. Dit is een opgave voor de  
 verschillende vervoerregio’s en/of Vlaanderen voor de onderlinge afstemming.

2.1 | Algemene uitgangspunten

Tijdens de werksessies met de gemeenten, werden verschillende scenario’s uitgewerkt, waarbij steeds 
vertrokken werd van een basisscenario. Dit basisscenario sluit maximaal aan bij de huidige tarieven van het 
kernnet en aanvullend net en van de deelfietsen. Voor meer informatie over dit basisscenario kan u terecht 
in bijlage 1. Deze scenario’s en tarieven werden vervolgens afgetoetst bij de gemeenten aan de hand van een 
menti-meterbevraging die de basis vormde voor een mondelinge bespreking met de deelnemers om hun 
keuzes toe te lichten en te beargumenteren. 

2.2 | Terugkoppeling werksessies
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De algemene conclusies op basis van de menti-bevraging, alsook op basis van de mondelinge toelichting 
die de deelnemers in de sessies gaven, zijn als volgt:
 - De gemeenten willen een eenduidig en transparant systeem.
 - Er zijn twee strekkingen binnen de VVR Limburg te duiden:
  o Gemeenten die GEEN meerprijs willen voor VOM flex/vast ten opzichte van   
   het KN/AN
  o Gemeenten die een kleine drempel willen voorzien voor het VOM flex/vast ten  
    opzichte van het KN/AN
 - Voor de deelfietsen is er een voorkeur voor de ronde prijs van €1,50 per ontlening van 24  
  uur.
 - De voorkeur voor de abonnementsvorm is:
  o Een vaste prijs voor gebruik van VOM-flex/vast
  o Een afzonderlijk abonnement voor deelfietsen
 - De gemeenten hebben interesse in gezinskorting of korting voor kleine groepen.
 - Er is geen interesse in een vroegboekkorting of meerprijs voor reizen tijdens spitsuren.

Hieronder worden de resultaten van de verschillende menti-meterbevragingen kort toegelicht.

De eerste menti-meter gaat over de basistarieven. Hierbij werd vooral opgemerkt dat er 2 strekkingen zijn 
binnen Vervoerregio Limburg:
 1. Deelnemers die NIET met een drempelfunctie willen werken voor het VoM en daarom het  
  basisscenario verkiezen

De tweede en derde menti-bevraging gaat over het specifieke tariefbedrag voor enerzijds de VoM-flex/vast 
systemen en anderzijds de VoM-deelfietsen, waarbij voor beide systemen een zelfgekozen tarief als voorkeur 
kon worden ingediend. Voor de VoM-flex/vast systemen kwam het bedrag van €2,50 het meest naar voor, 
maar ook enkele tarieven die hoger zijn. Ditzelfde werd bevraagd voor de deelfietsen. Hier was meer variatie 
te zien in de antwoorden in vergelijking met de tarieven voor de flex en vaste systemen. Het bedrag van €1,50 
had hier wel een grote voorsprong op alle andere suggesties. 
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De vierde menti-meter gaat over abonnementsformules, waarbij de voorkeur uitgaat voor een vaste 
abonnementsprijs, afzonderlijk voor deelfietsen en flex/vast-vervoer.

De vijfde menti-bevraging gaat over de groepstarieven. Bij Vervoer op Maat zijn groepen waarover gesproken 
wordt kleiner dan bij regulier vervoer. Dit hangt immers automatisch samen met de kleinere VoM-voertuigen. 
Het gaat dan bijvoorbeeld over groepen van 2 tot 4 personen, zoals gezinnen. De bevraging geeft hier 
wederom aan dat er twee strekkingen zijn binnen de vervoerregio, waarbij één groep de voorkeur heeft voor 
het basisscenario en een andere groep een voorkeur heeft voor een groepskorting voor groepen van 2 tot 4 
personen. 

De laatste menti-bevraging gaat over vroegboekkorting en/of een meerprijs bij het reizen in de spits. 
Hierbij is duidelijk te zien dat er geen voorkeur is voor een dergelijke korting of meerprijs, waardoor dit niet 
weerhouden wordt in het finale voorstel.
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Door de verschillende strekkingen en de niet éénduidige voorkeur, werd gekeken of de strekkingen een 
geografische oorsprong hebben. Wanneer de keuzes uitgezet worden voor de verschillende Lires-gebieden, 
wordt duidelijk dat hier geen éénduidige conclusie is en dat er geen geografische redenen gevonden worden 
voor het stemgedrag.

De resultaten van de werksessies geven richting aan het standpunt voor de invulling van de reizigerstarieven 
voor het VoM. Aan de hand van en de ingebrachte standpunten en resultaten van de bevraging in de 
werksessies zijn twee nieuwe scenario’s ontwikkeld voor de invulling van de reizigerstarieven voor het 
VoM-flex/vast: deze zijn weergegeven in bijlage 1. In beide scenario’s wordt eenzelfde aanpak voor de 
deelfietsen gehanteerd.

Deze scenario’s werden besproken binnen het team MOW, het Dagelijks Bestuur en met alle gemeenten van 
de Vervoerregio Limburg. Het scenario waarbij zo maximaal mogelijk wordt aangesloten bij het bestaande 
tarievenstelsel van De Lijn vormt het voorkeursstandpunt. Over de verdeling van de inkomsten tussen 
De Lijn en de Vervoerregio die voortvloeien uit de verkoop van tickets en abonnementen - of deze nu enkel 
voor reizen per VoM of voor reizen met een combinatie van VoM en KN/AN worden gebruikt – zullen verdere 
afspraken op Vlaams niveau nodig zijn.  

2.3 | Voorstel reizigerstarieven VoM
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2.3.1 Ritprijs
De ritprijs van een rit met het vervoer van VoM-flex of VoM-vast sluit naadloos aan bij de ritprijs van De Lijn: 
in de basis is dit €2,50 per rit (prijspeil 2021). Er geldt geen tariefdrempel om het VoM-flex/vast-vervoer te 
gebruiken in combinatie met een rit in het kernnet, aanvullend net of functioneel net. Reizigers ervaren op 
deze wijze geen verschil in het gebruik van het openbaar vervoer ten opzichte van vandaag de dag: of zij in het 
kader van het nieuwe OV-plan nu met het kernnet, aanvullend net, functioneel net of VoM-flex/vast reizen. De 
voorwaarden bij het VoM-tarief zijn dan ook gelijkgesteld aan de voorwaarden zoals die gelden bij De Lijn: met 
het ticket voor een enkele reis kan de reiziger vanaf het moment van ontwaarding 60 minuten lang opstappen 
op elke volgende rit van de reis. 

Voor de VoM deelfietsen wordt het hanteren van ronde reizigerstarieven geambieerd. Voor het gebruik van een 
deelfiets geldt een tarief van € 1,50 om deze 24 uur te ontlenen. Wordt de fiets langer dan 24 uur ontleend, dan 
gelden stapsgewijs oplopende tarieven per huurdag .

2.3.2 Abonnementsvormen
Binnen de Vervoerregio Limburg bestaat een duidelijke voorkeur om een abonnementsvorm voor het VoM te 
hebben. Om een optimale aansluiting te creëren op de tarieven van kernnet en aanvullend net, sluit het VoM-
flex/vast aan op de abonnementsvormen en sociale tarieven van De Lijn. Om eenduidigheid te creëren komen 
er dus geen aparte abonnementen voor VoM-flex/vast beschikbaar, maar kunnen reizigers voor hun reis met het 
VoM (al dan niet aanvullend op kernnet of aanvullend net) regelmatig maken, hiervoor gebruik maken van de 
(bestaande) abonnementsformule van De Lijn. 

Ook voor reizigers die regelmatig een VoM deelfiets gebruiken is een abonnementsvorm wenselijk. Gedacht 
wordt aan een jaarabonnement van €35 (prijspeil 2021), die onbeperkt ontleningen van deelfietsen mogelijk 
maakt van de deelfietsen die binnen de Vervoerregio Limburg worden voorzien. Ook deze ontleningen zijn 
voor maximaal 24 uur: de fiets kan langer worden ontleend, maar dan gelden – net als voor reizigers zonder 
abonnement – de stapsgewijze oplopende huurtarieven per dag1.
 

1 Oplopend tarief indien langer ontleend dan 24u (conform tarief Blue Bike, prijspeil 2021):
• 24u-48u: +€ 3,15
• 48u-72u: +€ 5,00
• > 72u: +€ 10,00 per 24u
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DOELGROEPENVERVOER IN 
LIMBURG
3.1 | Huidige situatie: systeemeigenschappen en reizigerstarieven
Het doelgroepenvervoer wordt vandaag door de Provincie georganiseerd met behulp van de Provinciale 
mobiliteitscentrale. In het onderstaande overzicht wordt een beeld gegeven over de huidige klanten van de 
mobiliteitscentrale.
•  Aantal geregistreerde doelgroepgebruikers in Limburg vandaag (15 maart ’21): 6.734
•  Opmerking: 58,6% van de gebruikers is vrouw, 41,4% is man
•  Zo’n 62% van de gebruikers is ouder dan 65
•  42% van de gebruikers woont nog op het thuisadres, 58% woont in een ondersteunende woonvorm  
 (voorziening, woonzorgcentrum,…)
•  Spreiding van de gebruikers over Limburg: 
 o Noord-Limburg   17,4%
 o Zuid-Limburg  24,8%
 o Midden-Limburg  32%
 o Maasland  9,3%
 o West-Limburg  12,8%
 o Buiten Limburg   3,7%
• Welke hulpmiddelen gebruiken de doelgroepgebruikers in het kader van hun mobiliteit? (% is de   
 huidige verdeling):
 o Manuele rolstoel   85,4%
 o Elektrische rolstoel 7,9%
 o Rollator    3,1%
 o Wandelstok   2,3%
 o Scooter    1,3%
• Met welke vervoerders wordt er samengewerkt in Limburg?
 o A-Taxi Dilsen-Stokkem

o Attent Taxi Neerpelt 
o De Blauwvoet Balen
o De Blauwvoet Hasselt
o De Blauwvoet Lummen
o Care & Go Halen
o Care & Go Herk-de-Stad
o Flament Lommel
o Marjanie Beringen
o Rollicar Mol
o Taxi 74 Tongeren 
o Taxi Cisse Rillaar
o Taxi Hendriks Bocholt
o Taxi Hendriks Diepenbeek
o Taxi Hendriks Hamont-Achel
o Taxi Hendriks Hasselt
o Taxi Hendriks Herk-De-Stad
o Taxi Hendriks Lommel
o Taxi Hendriks Neerpelt
o Taxi Hendriks Overpelt 

o Taxi Hendriks Overpelt 
o Taxi Jacky Sint-Truiden
o Taxi Kebee Halen
o Taxi Kebee Tessenderlo
o Taxi Peeters Genk
o Taxi Uno Sint-Truiden 
o V-Cab Lummen
o V-Cab Genk
o V-Cab Zonhoven 
o Multycars Sint-Truiden
o Multycars Hasselt 
o Multycars Tongeren
 

In totaal worden een 50-tal voertuigen ingezet en een 180-tal chauffeurs
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1. Wie komt in aanmerking voor het gecompenseerd vervoer vandaag? 
 a. 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.  Deze personen kunnen op basis van de bovenstaande criteria een erkenning   
  aanvragen. 
 b. Wie is uitgesloten: niet van toepassing op het zieken-, collectieve leerlingen- en collectieve  
  werknemersvervoer, op het vervoer dat georganiseerd wordt door de ziekenfondsen,   
  en op het vervoer dat terugbetaald wordt door het Rijksinstituut voor Ziekte- en   
  Invaliditeitsverzekering

2. Welke gegevens zijn nodig om geregistreerd te kunnen worden als rechthebbende ?
  i. Aanspreking
  ii. Voornaam en naam
  iii. Telefoon en gsm
  iv. Email
  v. Geboortejaar
  vi. Mobiliteitshulpmiddel 
   1. Manuele rolstoel 
   2. Elektrische rolstoel 
   3. Scooter
   4. Rollator 
   5. Wandelstok 
  vii. Beperkingen 
   1. Motorisch
   2. Mentaal
   3. Visueel
   4. Auditief
   5. Cognitief
   6. Communicatief
   7. Leeftijdsgebonden
   8. Psychisch
   9. Ziekte 
   10. Andere (in te vullen)
  viii. Het geschatte gewicht van persoon + rolstoel (<100 kg / > 100 kg)
  ix. Rolstoellengte en -breedte (bij afwijkende rolstoelen vooral nodig)
  x. Gegevens contactpersoon
  xi. Adresgegevens
  xii. Factuurgegevens (bijvoorbeeld bij bewindvoering/voorziening)

3. Waar moet een vervoerder aan voldoen om mee te werken bij de realisatie van het    
 doelgroepenvervoer?

 a. Op basis van voorwaarden gesteld in het decreet. Deze voorwaarden zijn; 
  i. de dienstverlening wordt georganiseerd van gang tot gang;
  ii. de dienstverlening is beperkt tot het ophalen, de verplaatsing en het afzetten op de  
   bestemming;
  iii. in geval van multimodaal vervoer zorgt de vervoerder voor de optimale aansluiting  
   tussen de verschillende vervoermodi;
  iv. verschillende personen met een handicap of een ernstig beperkte mobiliteit kunnen  
   worden gegroepeerd als ze dezelfde richting uitgaan;
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  v. de dienstverlening wordt elke kalenderdag verzekerd;
  vi. aan de bestuurders wordt een opleiding gegeven om de personen met een handicap  
   of een ernstig beperkte mobiliteit veilig en vlot te vervoeren;
  vii. de bestuurders en het personeel van de centrale beschikken over een functionele  
   kennis van het Nederlands.
 b. De vervoerders nemen deel aan een overleg waarvan minstens ook vertegenwoordigers   
  van de compenserende overheid en gebruikers deel uitmaken. Het overlegorgaan heeft tot  
  doel de dienstverlening van de vervoerders te optimaliseren, het vervoer af te stemmen op  
  andere vervoersmodi en het behandelen van klachten van de gebruikers.
 c. De voertuigen die worden ingezet, zijn minimaal voorzien van :
  i. een plaats die beschikt over een specifiek verankeringssysteem voor rolstoelen;
  ii. een oprijplaat, lift of enig ander systeem dat het voertuig vlot toegankelijk maakt  
   voor rolstoelgebruikers;
  iii. banden die aangepast zijn aan de weersomstandigheden.
  iv. De aanpassing van het voertuig wordt gekeurd overeenkomstig de wettelijke   
   bepalingen.
 d. Het vervoer wordt minimaal aangeboden :
  i. op werkdagen van 7 tot 22 uur;
  ii. op zaterdagen en, zon  en feestdagen van 8 tot 20 uur.
  iii. Het vervoer beperkt zich niet tot een bepaalde categorie van personen met een  
   handicap of een ernstig beperkte mobiliteit. 
 e. De centrale, die belast is met de reservatie van de ritten, is elke werkdag bereikbaar tussen  
  9 uur 12 uur en tussen 13 uur en 16 uur. De reservatie kan zowel telefonisch, per fax als   
  elektronisch. De vervoerder kan aan de gebruikers een minimale reservatietermijn opleggen  
  die moet verstrijken tussen de reservatie van de rit en de uitvoering van de rit. Die termijn  
  kan evenwel niet meer dan twee werkdagen bedragen. 
 f. Voor het vervoer mag afgeweken worden van het gevraagde tijdstip van vertrek. De afwijking  
  kan niet meer bedragen dan 15 minuten. Een gewijzigde route vanwege het gegroepeerd  
  vervoer kan niet leiden tot een vertraging van meer dan 30 minuten. Als het gegroepeerd  
  vervoer een wijziging van het gevraagde tijdstip van vertrek of aankomst tot gevolg heeft,  
  brengt de vervoerder de gebruiker daarvan onmiddellijk op de hoogte. 
 g. Voor ze effectief gebruikers kunnen vervoeren, volgen de bestuurders een opleiding van   
  minimaal 35 uur. De vervoerder zorgt voor de opleiding, die bestaat uit een theoretisch en  
  een praktisch gedeelte. Bovendien volgen de bestuurders een permanente vorming van   
  minimaal zes uur per jaar. 

4. Hoe wordt het rittenbeheer financieel aangepakt? 
 a. De persoon met een handicap of een ernstig beperkte mobiliteit betaalt alleen de afstand van  
  het vertrekpunt tot de bestemming, berekend met een routeplanner volgens de snelste route.
 b. Het aantal kilometer wordt berekend volgens de snelste route met een routeplanner naar  
  keuze. 
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 c. Voor de berekening van de compensatie (datgene wat de overheid bijlegt/betaalt per   
  beladen km) wordt maximaal rekening gehouden met 50 kilometer.  
  i. Tot en met 25 kilometer bedraagt de compensatie :
   1. 1,50 euro per gereden kilometer als alleen een gebruiker in een rolstoel  
    wordt vervoerd;
   2. 3 euro per gereden kilometer als twee of meer gebruikers in een rolstoel  
    worden vervoerd, ongeacht het aantal
   3. gebruikers zonder rolstoel;
    a. 50 eurocent per gereden kilometer als alleen een gebruiker zonder  
     rolstoel wordt vervoerd;
    b. 1 euro per gereden kilometer als twee of meer gebruikers zonder  
     rolstoel worden vervoerd;
   4. 2 euro per gereden kilometer als een gebruiker met een rolstoel en een of  
    meer gebruikers zonder rolstoel worden vervoerd .
  ii. Vanaf 26 kilometer tot en met 50 kilometer bedraagt de compensatie :
   1. 75 eurocent per gereden kilometer als alleen een gebruiker in een rolstoel  
    wordt vervoerd;
   2. 1,50 euro per gereden kilometer als twee of meer gebruikers in een rolstoel  
    worden vervoerd, ongeacht het aantal gebruikers zonder rolstoel;
   3. 25 eurocent per gereden kilometer als alleen een gebruiker zonder rolstoel  
    wordt vervoerd;
   4. 50 eurocent per gereden kilometer als twee of meer gebruikers zonder  
    rolstoel worden vervoerd;
   5. 1 euro per gereden kilometer als een gebruiker met een rolstoel en een of  
    meer gebruikers zonder rolstoel worden vervoerd.
  iii. Voor ritten waarvan de totale afstand maximaal 6 kilometer bedraagt, wordt de  
   totale compensatie, berekend op de wijze, vermeerderd met 1 euro.
  iv. Bij de rituitvoering kan de vervoerder aan de gebruiker volgende bedragen   
   aanrekenen voor het vervoer:
   1. 1° voor een gebruiker met rolstoel :
    a. minimaal 0 euro en maximaal 2 euro als instapgeld;
    b. minimaal 0 euro en maximaal 1 euro per gereden kilometer tot en  
     met 25 kilometer;
    c. minimaal 0 euro en maximaal 1,75 euro per gereden    
     kilometer vanaf 26 kilometer tot en met 50 kilometer;
   2. 2° voor een gebruiker zonder rolstoel :
    a. minimaal 0 euro en maximaal 2 euro instapgeld;
    b. minimaal 65 eurocent en maximaal 1,50 euro per gereden   
     kilometer tot en met 25 kilometer;
    c. minimaal 90 eurocent en maximaal 1,75 euro per gereden   
     kilometer vanaf 26 kilometer tot en met 50 kilometer.
   3. Vanaf 51 kilometer kan de vervoerder het tarief per gereden kilometer  
    vrij bepalen.
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3.2 | Voorstel nieuwe situatie: systeemeigenschappen en reizigerstarieven
Het doelgroepenvervoer wordt ook vanaf 1 januari 2022 geïntegreerd in de Vlaamse mobiliteitscentrale.  
De huidige gebruikers zullen vanaf dan hun ritten dan ook daar moeten reserveren.  Reserveren kan via 
app, website en via telefoon.  Zeker de telefoon is voor deze groep mensen van belang, omdat er op die 
manier beter rekening kan gehouden worden met de beperkingen van de betrokken persoon.  Het huidige 
compensatiedecreet zal in principe worden afgeschaft. Het budget dat op basis hiervoor vandaag wordt 
uitgetrokken werd reeds geïntegreerd binnen het VoM-budget.  Binnen de VVR voorzien we 500.000 euro 
hiervoor.

Voorstel is om bij de inkanteling van het huidige systeem in de mobiliteitscentrale te kiezen voor stabiliteit. 
Hiermee willen we zo weinig mogelijk veranderen voor de klant.  
 1. De mensen die vandaag in aanmerking komen voor deze dienstverlening zullen   
  hiervoor ook in de toekomst gebruik kunnen van maken.  
  Het gaat hier dus over personen met een handicap of een ernstige beperking    
  die op basis van door de VVR-Limburg vastgelegde criteria erkend worden als persoon   
  met een ernstige mobiliteitsbeperking.  Voor hen is het nieuwe OV-plan geen alternatief.   
  Uitgesloten zijn ziekentransporten, collectieve leerlingen- en werknemerstransporten,  
  vervoer georganiseerd door de ziekenfondsen en het vervoer dat terugbetaald wordt door  
  het Rijksinstituut voor Ziekte- en Invaliditeitsverzekering.  Over de integratie van het   
  leerlingenvervoer in het VoM is nog geen duidelijkheid, we wachten hier bijkomende info af.  
 2. Hoe kunnen personen een erkenning aanvragen en volgens welke criteria? 
  Iedere Limburger kan een aanvraag indienen bij de mobiliteitscentrale op basis van de   
  door de Vervoerregioraad vastgestelde criteria.  De criteria die vandaag gelden, zoals   
  beschreven in punt 2 bij de beschrijving van het bestaande systeem worden overgenomen.   
  Er worden geen nieuwe criteria toegevoegd.  Het is de mobiliteitscentrale die een oordeel  
  velt over het al dan niet krijgen van de erkenning.  De modaliteiten over de aanvraag ed.  
  zullen in de loop van de volgende maanden verder uitgewerkt worden.  Belangrijk is wel dat  
  de mobiliteitscentrale hiervoor een sluitend systeem uitwerkt om oneigenlijk gebruik en  
  misbruik tegen te gaan.  
 3. Welke dienstverlening wordt aangeboden? (idem als vandaag)
  o de dienstverlening wordt georganiseerd van gang tot gang;
  o de dienstverlening is beperkt tot het ophalen, de verplaatsing en het afzetten op  
   de bestemming;
  o in geval van multimodaal vervoer zorgt de vervoerder voor de optimale aansluiting  
   tussen de verschillende vervoermodi.  De hoppinpunten kunnen hierbij een   
   belangrijke rol spelen; 
  o verschillende personen met een handicap of een ernstig beperkte mobiliteit   
   kunnen worden gegroepeerd als ze dezelfde richting uitgaan;
  o de dienstverlening wordt elke kalenderdag verzekerd;
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  o aan de bestuurders wordt een opleiding gegeven om de personen met een   
   handicap of een ernstig beperkte mobiliteit veilig en vlot te vervoeren;
  o De voertuigen die worden ingezet, zijn minimaal voorzien van :
   i. een plaats die beschikt over een specifiek verankeringssysteem voor   
    rolstoelen; 
   ii. een oprijplaat, lift of enig ander systeem dat het voertuig vlot toegankelijk  
    maakt voor rolstoelgebruikers;
   iii. De aanpassing van het voertuig wordt gekeurd overeenkomstig de   
    wettelijke bepalingen.
  o Het vervoer wordt minimaal aangeboden :
   i. op werkdagen van 7 tot 22 uur;
   ii. op zaterdagen en, zon  en feestdagen van 8 tot 20 uur.

 4. Hoe wordt het rittenbeheer financieel aangepakt?
  • Dit zal op een gelijkwaardige manier gebeuren als vandaag het geval is. De   
   Vervoerregio Limburg wenst de huidige tarieven te behouden. 
   o De persoon met een handicap of een ernstig beperkte mobiliteit betaalt  
    alleen de afstand van het vertrekpunt tot de bestemming, berekend met  
    een routeplanner volgens de snelste route.
   o Per geboekte rit mag er steeds één begeleider (persoon zonder   
    mobiliteitsbeperking) gratis mee. 
   o Het aantal kilometer wordt berekend volgens de snelste route met de  
    routeplanner die door de mobiliteitscentrale gebruikt wordt. 
   o De gebruiker betaalt aan het taxibedrijf een instapgeld van 2 € aangevuld  
    met een kilometerprijs .  
   o De resterende kost wordt door de Vervoerregio betaald in de geest van de  
    huidige compensatieregeling.
   o De maximale ritafstand bedraagt 40 km (vandaag gaan slechts 10% van de  
    uitgevoerde ritten over een afstand van meer dan 35 km).

Vb.  Een rolstoelgebruiker die een rit boekt van punt A naar B over een afstand van 10 kilometer zal aan de 
taxichauffeur een bedrag moeten betalen van 2€ + 10 * 0,70 €/km = 9 €
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 • De kostprijs die ten laste is van de Vervoerregio van de uit voeren ritten zal afhankelijk zijn  
  van de aanbesteding die door de Vlaamse Mobiliteitscentrale zal gevoerd worden.    
  Vanuit de VVR wensen we een aantal aandachtspunten aan de verantwoordelijken van de  
  mobiliteitscentrale mee te geven.
  o We vragen om zo maximaal mogelijk de bestaande dienstverleners de   
   kans te geven om in  te schrijven. Zij hebben een ruime ervaring en hebben zich  
   de afgelopen decennia ook daar ontwikkeld waar er veel vraag is. Het is niet   
   verwonderlijk dat bijvoorbeeld in de omgeving van de MS-kliniek in Pelt of de   
   zorginstellingen in Hasselt en Genk er dergelijke bedrijven actief zijn.  
  o We vragen ook om de percelen (grootte van het gebied) zo klein mogelijk te maken  
   om zo de lege kilometers te beperken en om ook prijsdiversificatie mogelijk te  
   maken.  Zo zou bijvoorbeeld iedere gemeente of in extremis een aantal kleinere  
   gemeenten samen één cluster kunnen vormen.  Een taxibedrijf gelegen in zo’n  
   kleinere cluster (vb. Pelt) zal dan ook een sterkere prijs kunnen maken dan   
   als datzelfde taxibedrijf een prijs moet zetten voor een veel groter gebied (vb.   
   Noord-Limburg).  In dit laatste geval zal de gemiddelde kilometerprijs die betaald  
   moet worden een stuk hoger liggen.  

5. Financiële implicatie voor de Vervoerregio Limburg
De kosten ten laste van de VVR-Limburg zijn gelijk aan de totale compensatie die jaarlijks aan de vervoerders 
wordt uitgekeerd.  In 2019 werden er gemiddeld 2531 aanvragen per maand geregistreerd.  Hiervoor werd 
een budget van een kleine 500.000 euro voorzien.  Dit bedrag is ook in het toekomstige VoM-budget 
voorzien.  Daarnaast moeten we stellen dat er nog veel onduidelijkheden zijn mbt de aanbesteding die door 
de Vlaamse mobiliteitscentrale gevoerd zal worden.  Het is pas na opening van de offertes en toewijzing aan 
de vervoerders dat we een inschatting kunnen maken over de exacte te verwachten financiële weerslag op 
het VoM-budget.  Onder die voorwaarden kunnen we dan nu ook alleen maar de tarieven voorwaardelijk 
vastleggen.  
We houden er ook rekening mee dat we jaarlijks ook nog een groeicurve zullen doormaken.  Deels zal die 
veroorzaakt worden door het beter bekend maken van het systeem.  Vandaag wordt er door de provincie 
doelbewust geen reclame gevoerd.  Deze groei kan opgevangen worden in de stijgende budgetten.  

Nog te onderzoeken
Daarnaast zou er vanuit de afdeling Beleid van het departement MOW duidelijkheid moeten komen rond 
structureel vervoer en voorzieningenvervoer. De vraag naar structureel vervoer (personen die bijvoorbeeld 
dagelijks naar een dagopvang gaan) stijgt flink. Ook steeds meer voorzieningen zoeken alternatieven voor het 
vervoer van hun gasten.  In de loop van de volgende dagen zal ik contact opnemen met de collega’s in Brussel 
om hier meer info over te krijgen.  Waarschijnlijk kunnen zij op deze dienstverlening beroep doen hetgeen 
betekent dat ook hier een flinke groeifactor te verwachten valt. Belangrijk hierbij is om te kijken of het 
huidige systeem waarbij de MAV nu groepsritten voorziet.  Door ritlussen te maken waarin mensen kunnen 
opgehaald worden kan er een optimalisatie plaatsvinden om de bezetting van de voertuigen te vergroten en 
de prijs voor de gebruikers te drukken. 



BIJLAGEN
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B1

BIJLAGE 1: TARIEFSCENARIO’S

Om inzicht te krijgen in de effecten van verschillende tarieven voor VoM, is in de werksessies en voor de 
standpuntbepaling gewerkt met enkele tariefscenario’s. Daarbij is vertrokken van een basisscenario, waarbij in 
de werksessies de effecten van het treffen van bepaalde tariefmaatregelen is verkend. Dit heeft geleid tot de 
totstandkoming van twee tariefscenario’s die passen bij de standpunten die binnen de werksessies naar voren 
kwamen. 

Inkomstenberekeningen
Voor het bepalen van de effecten van het hanteren van verschillende VoM-tarieven is gebruik gemaakt van de 
systeemkenmerken zoals opgenomen in de VoM-fiches en inzichten over het gebruik van de belbus in Limburg 
(2019). Voor de berekeningen zijn de volgende aannames gehanteerd. 

Basisscenario
Het basisscenario heeft gediend als vertrekpunt voor de discussie. In het basisscenario is zoveel mogelijk 
aangesloten bij de bestaande tarieven voor gelijksoortige VoM-oplossingen.
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Tariefscenario 1
In het eerste tariefscenario sluiten de VoM-tarieven voor VoM-flex/vast maximaal mogelijk aan bij de 
bestaande tarieven van De Lijn. 

Tariefscenario 2
In het tweede tariefscenario is een beperkte variatie in de tarieven toegevoegd: er is een kleine drempel 
aanwezig voor het gebruik van VoM-flex/vast ten opzichte van andere lagen van het OV-netwerk voor 
incidentele reizen. Daar staat tegenover dat een aparte abonnementsformule voor VoM en een apart ticket 
voor kleine groepen en gezinnen is voorzien. 
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