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HOPPINPUNTEN 
Een introductie voor steden en gemeenten  

 

Sinds eind september 2020 verschijnen de eerste Hoppinpunten – mobipunten in de Hoppinhuisstijl – in 
het straatbeeld. In deze introductiegids leggen we uit wat een Hoppinpunt is, waaraan het moet 
voldoen en hoe de huisstijl moet worden toegepast. 

 

Heeft u na het doornemen van dit document nog vragen, dan kan u steeds terecht bij de 
aanspreekpunten van uw vervoerregio. U vindt hun contactgegevens op de websites van de 
vervoerregio’s: https://www.vlaanderen.be/basisbereikbaarheid/vervoerregios. 
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1 WAT IS EEN HOPPINPUNT? 

 
1.1 MOBILITEITSMERK HOPPIN 

Door de implementatie van basisbereikbaarheid1 verandert er heel wat voor de reiziger. Zijn traject zal 
in de toekomst veranderen. Het is dan ook belangrijk om de reiziger zo goed mogelijk te gidsen in dit 
verhaal en basisbereikbaarheid door de bril van de reiziger te bekijken. 

 
In de nieuwe mobiliteitsvisie basisbereikbaarheid zetten 
we combimobiliteit centraal in onze verplaatsingen. We 
nemen de fiets naar het station om dan de trein te nemen 
of rijden met de auto tot aan een park & ride om over te 
stappen op een tram, bus of deelfiets naar het 
stadscentrum. 

 

Om van basisbereikbaarheid een eenvoudig en positief verhaal te maken, worden de verschillende 
vervoeroplossingen van basisbereikbaarheid onder één noemer gebundeld, namelijk Hoppin. 

 
Hoppin is een uniek en nieuw woord dat de Vlaamse 
overheid introduceert. Het woord verwijst naar ons 
verplaatsingsgedrag, waarbij we verschillende 
vervoersmodi eenvoudig combineren, door over te 
stappen van het ene op het andere vervoermiddel. Met 
een eigen huisstijl wordt Hoppin ook visueel herkenbaar. De huisstijlgids bevat de richtlijnen m.b.t. 
gebruik van het logo, kleuren, lettertypes, lay-outs, … 

 

Door de naam en de visuele identiteit van Hoppin consequent toe te passen op de verschillende 
mobiliteitsoplossingen, zorgen we ervoor dat iedereen straks zijn weg vindt in Vlaanderen. 

 
“Hoppin” bundelt verschillende beschikbare mobiliteitsoplossingen onder één noemer: 
• De complementariteit van het kernnet, het aanvullend net en het vervoer op maat waardoor 

scholen, sport- en recreatiecentra, ziekenhuizen en handelscentra vlot bereikbaar zijn. 

• Voor een vlotte overstap kan je terecht in een Hoppinpunt. Dit zijn knooppunten van 
verschillende, op elkaar afgestemde vervoersmogelijkheden. 

• De mobiliteitscentrale geeft aan welke vervoersmiddelen we best combineren, waar we best 
overstappen, hoe lang we onderweg zijn en hoeveel de verplaatsing ons zal kosten. Op termijn 
kan je via Hoppin één ticket kopen voor je volledige reis. De reiziger zal zowel via app, website 
als telefoon bij Hoppin terecht kunnen. 

 
 
 
 
 
 
 

1 Voor meer info over basisbereikbaarheid, neem een kijkje op de website www.basisbereikbaarheid.be. 

http://www.basisbereikbaarheid.be/
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1.2 MOBIPUNTEN IN HOPPINSTIJL 

Een Hoppinpunt is een mobipunt dat wordt 
uitgewerkt in de huisstijl van het nieuwe 
mobiliteitsmerk Hoppin. Op die manier wordt dit 
mobipunt herkenbaar als één van de 
mobiliteitsoplossingen die bijdraagt tot de realisatie 
van basisbereikbaarheid. 

 
De verschillende Hoppinpunten vormen een visueel 
herkenbaar netwerk voor de gebruiker die in de 
toekomst via de website, app of callcenter zijn 
multimodale traject plant met een vlotte overstap in 
deze Hoppinpunten. 

 

In september 2020 verschenen de eerste 
mobipunten in de nieuwe huisstijl in het straatbeeld. 
Zo werden er op 27 september 2020 14 
Hoppinpunten geopend in Leuven en 1 Hoppinpunt 
in Zoutleeuw. Op 28 oktober 2020 opende een 
Hoppinpunt in Gavere. 

 

1.3 VAN MOBIPUNTEN NAAR HOPPINPUNTEN 

Mobipunten zijn in Vlaanderen een relatief recent gegeven. Toch zijn er al talloze initiatieven om 
mobipunten aan te leggen en in te richten. Enkele voorbeelden: 

• In 2018 ontvingen meerdere steden en gemeenten subsidies om mobipunten uit te bouwen in 
het kader van de klimaatprojecten (Departement Omgeving). 

• In 2019 werd aan negen projecten een totale steun van tweeënhalf miljoen euro toegekend voor 
het uitbouwen van mobipunten van minstens regionale schaal uit het Europees Fonds voor 
Regionale ontwikkeling (VLAIO). 

• In hetzelfde jaar ontvingen verschillende gemeenten subsidies om hun mobipunten smart uit te 
bouwen in het kader van de city of things-oproep (VLAIO). 

• Ook in het kader van de Thematische Stadsvernieuwingsprojecten (Agentschap Binnenlands 

Bestuur) verkregen verschillende gemeenten subsidies om mobipunten aan te leggen. 
 

Het Departement Mobiliteit en Openbare Werken ontwikkelde in 2019 een Vlaamse beleidsvisie 
omtrent mobipunten om deze verschillende initiatieven meer duurzaamheid en inpasbaarheid te 
geven in het geheel. 

 
Op 11 september 2020 keurde de Vlaamse Regering het besluit betreffende mobipunten definitief 
goed. Het besluit kreeg vorm op basis van de beleidsvisie omtrent mobipunten en biedt een duidelijk 
kader voor de aanleg van mobipunten in de toekomst. 

 
Met de nieuwe subsidieregeling voor de aanleg van mobipunten wil de Vlaamse overheid het openen 
van nieuwe Hoppinpunten de komende maanden en jaren verder stimuleren. 



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

pagina 4 van 12 Introductiegids Hoppinpunten 1.07.2021 

 

 
 
 

 

2 WAARAAN MOET EEN HOPPINPUNT VOLDOEN? 

 
2.1 OMSCHRIJVING MOBIPUNT 

Het decreet basisbereikbaarheid definieert een mobipunt als: 
 

Een vervoersknooppunt waar 
parkeermogelijkheden voor verschillende 
personenwagens en fietsen ter beschikking 
zijn of verschillende modi kunnen 
aangeboden worden door middel van onder 
meer deelsystemen, waardoor reizigers met 
geschikte modus een verplaatsing kunnen 
maken (art. 42, tweede lid, 1° van het 
decreet van 26 april 2019 betreffende de 
basisbereikbaarheid). 

 

2.2 AANLEG MOBIPUNT 

In het decreet basisbereikbaarheid is vastgelegd dat de wegbeheerder instaat voor de aanleg en het 
onderhoud van een mobipunt (art. 42, eerste lid): 
- Langs gemeentewegen zijn dit gemeenten. 

Momenteel kent Vlaanderen al enkele ‘mobipunten’. Worden de ‘mobipunten’ omgevormd tot 
Hoppinpunten of blijven de twee naast elkaar bestaan? 
Het klopt dat er vandaag al enkele mobipunten bestaan in Vlaanderen. Met de uitrol van Hoppin leggen 
we de focus evenwel op de uitwerking van nieuwe Hoppinpunten in het straatbeeld. Die zullen een 
gelijkaardige functie hebben als de huidige mobipunten, maar zullen er helemaal anders uitzien in de 
typische Hoppinstijl. 

 

Op termijn kijken we in samenspraak met lokale besturen of de bestaande mobipunten omgevormd 
kunnen worden tot Hoppinpunten. De prioriteit op korte termijn en voor de komende maanden is de 
creatie van nieuwe Hoppinpunten, om reizigers wegwijs te maken in hun verplaatsingen. 

 

Zijn alle mobipunten Hoppinpunten? 
Enkel als een mobipunt aan de kwaliteitseisen uit het besluit betreffende mobipunten voldoet kan de 
Hoppinhuisstijl worden toegepast. Er zijn twee kwaliteitseisen. Ten eerste moet het mobipunt 
toegankelijk en zelfstandig bruikbaar zijn voor iedereen met of zonder handicap. Ten tweede moet het 
mobipunt uitgerust zijn met een fietsenstalling met ruimte voor buitenmaatse fietsen, 
informatiedragers en infrastructuur om data-uitwisseling mogelijk te maken. Daarnaast moeten er, 
indien er parkeerplaatsen zijn, ook voorbehouden en aangepaste plaatsen zijn voor personen met een 
handicap. 
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Is het punt aan een 
treinstation 

gelegen? 

Ja Nee 

Zijn er meerdere (>2) 
hoogfrequente 

interregionale lijnen? 

Is het punt aan een 
(bus)halte van het 
OV of VOM gelegen? 

Ja Nee Ja Nee 

Interregionaal 
mobipunt 

Is er een frequente 
regionale lijn (kernnet 

of L-trein)? 

Buurtmobipunt 

Ja Nee 

Hebben de voornaamste 
gebruikers hun bestemming of 

herkomst in de nabijheid van dit 
punt? 

Ja Lokaal mobipunt 

Nee 

 

Regionaal 
mobipunt 

- Langs gewestwegen is dit het Agentschap Wegen en Verkeer. De Vlaamse Regering kan de aanleg 
van mobipunten langs gewestwegen ook toewijzen aan De Werkvennootschap of Lantis. Ook de 
Vlaamse Vervoersmaatschappij De Lijn kan 
mobipunten aanleggen langs gewestwegen. 

 
Er zijn vijf types van mobipunten. Deze types worden gedefinieerd in het besluit betreffende 
mobipunten. Het type van mobipunt heeft geen invloed op wie moet instaan voor de aanleg en het 
onderhoud ervan, dit is telkens de wegbeheerder. 

1) Interregionale mobipunten op basis van netwerklogica2 
2) Regionale mobipunten op basis van netwerklogica 
3) Lokale mobipunten op basis van netwerklogica 
4) Buurtmobipunten op basis van netwerklogica 

 
De eerste vier types mobipunten moeten geïntegreerd zijn in het regionaal mobiliteitsplan. Om de 
vervoerregio’s te helpen de mobipunten in te schalen in de juiste categorie, kan onderstaande 
beslissingsboom gebruikt worden. 

 

 
 

2.3 SUBSIDIËRING VAN EEN MOBIPUNT LANGS GEMEENTEWEGEN 

Een subsidie voor de aanleg of de herinrichting van een mobipunt langs een gemeenteweg kan door 
een gemeente worden aangevraagd bij DMOW. Het subsidieaanvraagformulier kan je hier vinden: 
https://www.vlaanderen.be/basisbereikbaarheid/combimobiliteit/mobipunten 

 
2 Zoals die is uitgetekend door de vervoerregioraad. 

http://www.vlaanderen.be/basisbereikbaarheid/combimobiliteit/mobipunten
http://www.vlaanderen.be/basisbereikbaarheid/combimobiliteit/mobipunten
http://www.vlaanderen.be/basisbereikbaarheid/combimobiliteit/mobipunten
http://www.vlaanderen.be/basisbereikbaarheid/combimobiliteit/mobipunten
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Per type mobipunt bepaalt het besluit betreffende mobipunten een subsidiepercentage en een 
maximum (plafond)bedrag: 

 

Interregionaal Hoppinpunt o.b.v. netwerklogica - 50% van de kostprijs 
- Maximum 500.000 euro 

Regionaal Hoppinpunt o.b.v. netwerklogica - 50% van de kostprijs 
- Maximum 250.000 euro 

Lokaal Hoppinpunt o.b.v. netwerklogica - 100% van de kostprijs 
- Maximum 50.000 euro 

Buurt-Hoppinpunt o.b.v. netwerklogica - 100% van de kostprijs 
- Maximum 25.000 euro 

 
Deze subsidie is enkel van toepassing op de aanleg of heraanleg van mobipunten langs 
gemeentewegen in het kader van het regionale mobiliteitsplan of van buurtmobipunten op basis van 
de nabijheidslogica. Om in aanmerking te komen voor subsidie moet de datum van de gunning van de 
opdracht aan de aannemer van de werken na de datum van de inwerkingtreding van het besluit 
betreffende mobipunten liggen. Op 25 december 2020 trad het besluit in werking. 

 
De subsidie wordt voorzien voor de kosten voor de werken volgens de inschrijvingsprijs van 
de aannemer (verminderd met de niet-subsidiabele kosten). Een eerste schijf van drie vierde van het 
inschrijvingsbedrag van de aannemer wordt betaald bij de betekening van de opdracht aan de 
aannemer van de werken. De tweede schijf voor het saldo van de kosten van de werken wordt betaald 
na de definitieve oplevering van de werken. 
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Om in aanmerking te komen voor de subsidie dient een Hoppinpunt aan volgende voorwaarden te 
voldoen: 

 

1) Herkenbaarheid 
De doelstelling van de Vlaamse overheid is om 
al deze mobipunten, die de spil vormen van 
combimobiliteit, in een visueel herkenbaar 
netwerk samen te brengen. Zo kunnen 
gebruikers deze punten vlot herkennen en 
gebruiken. Hiervoor wordt gebruik gemaakt 
van de Hoppinhuisstijl door o.a. een 
Hoppinzuil te voorzien. De Hoppinhuisstijl 
dient daarnaast ook als een kwaliteitslabel en 
kan alleen gebruikt worden als het mobipunt 
toegankelijk is en een minimale uitrusting 
heeft. 

 

2) Toegankelijkheid 
Een mobipunt moet toegankelijk zijn voor alle 
gebruikers, met of zonder handicap, ongeacht 
leeftijd en omstandigheden. Zo kan iedereen 
zich zelfstandig en zonder assistentie 
verplaatsen. Ook de informatiedragers op de 
mobipunten moeten leesbaar zijn voor alle 
gebruikers, met of zonder visuele beperking. 

 
3) Minimale inrichting 
Een mobipunt dient minimaal uitgerust te zijn 
zodat reizigers hun eigen vervoermiddelen 
veilig kunnen stallen en er reisinformatie 
beschikbaar is: 

• Parkeerplaatsen indien nodig, waarbij 
er aangepaste en voorbehouden 
plaatsen voor personen met een 
beperking zijn 

• Een fietsenstalling met ruimte voor 
buitenmaatse fietsen 

• Informatiedragers 

• Infrastructuur om data-uitwisseling 
mogelijk te maken 

4) Data-uitwisseling met de 
mobiliteitscentrale 

In het mobipunt moet de uitwisseling van data 
van en naar de mobiliteitscentrale 
ondervangen zijn om reizigers de nodige 
informatie te kunnen verstrekken. 

 
5) Integratie in het regionale mobiliteitsplan 
Een mobipunt moet geïntegreerd zijn in het 
regionale mobiliteitsplan van de vervoerregio 
waartoe de gemeente behoort. Enkel over de 
inplanting van een buurtmobipunt volgens 
nabijheidslogica kan de gemeente autonoom 
beslissen. 

 
6) Vergunningen 
De wegbeheerder moet voor de aanleg van een 
mobipunt over de nodige vergunningen voor 
de werken beschikken. Zo moet de 
omgevingsvergunning (indien vereist) 
voorhanden zijn om in aanmerking te komen 
voor subsidies. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Ook moet het besluit betreffende projectmethodologie worden toegepast. Alle mobipunten die 
gesubsidieerd worden moeten voor goedkeuring steeds voorgelegd worden aan de projectstuurgroep, 
ongeacht de geraamde kostprijs. Tot slot dient ook de wetgeving overheidsopdrachten gevolgd te 
worden voor de aanbesteding van de werken. 
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Kan ik als gemeente een subsidie aanvragen voor de aanleg van een mobipunt dat niet in het 
regionaal mobiliteitsplan is opgenomen? 
Bij interregionale, regionale, lokale en buurtmobipunten volgens netwerklogica is de integratie van 
het mobipunt in het regionale mobiliteitsplan een subsidievoorwaarde. Enkel buurtmobipunten 
volgens nabijheidslogica moeten niet in het regionale mobiliteitsplan opgenomen zijn, al beveelt 
DMOW aan om ook hierover af te stemmen met de vervoerregio. 

 
Als een bestaand mobipunt niet aan de kwaliteitseisen voldoet, kan men dan een subsidie 
aanvragen om het aan te passen? 
Niet alleen voor de aanleg, maar ook voor de herinrichting van een mobipunt kan een subsidie 
worden aangevraagd. 

De regeling voor de subsidie in het besluit betreffende mobipunten betreft een wijziging van het 
besluit betreffende het mobiliteitsbeleid van 25 januari 2013. Het dient dus samen gelezen te worden 
met de andere bepalingen in dit besluit. Artikel 41, § 2 stelt dat volgende kosten niet subsidiabel zijn: 

 
1) de levering en plaatsing van nieuwe voetpaden en het onderhoud ervan. 
2) de levering en plaatsing van straatmeubilair met inbegrip van fietsenstallingen en het 

onderhoud ervan. Opgelet, het besluit betreffende mobipunten heeft hier een wijziging op 
toegepast. De aanleg van fietsenstallingen op mobipunten is wel subsidiabel. 

3) de levering en aanplanting van groen en overige verfraaiingskosten. 
4) de kosten die verbonden zijn aan de aanleg of aanpassing van nutsleidingen, met inbegrip 

van de aanleg of aanpassing van de riolering. Opgelet, het besluit betreffende mobipunten 
heeft hier een wijziging op toegepast. De aanleg van infrastructuur voor data-uitwisseling op 
mobipunten is wel subsidiabel. 

5) de kosten die verbonden zijn aan de levering en plaatsing van schuilhuisjes voor het geregeld 
vervoer. 

6) de studiekosten voor het materiaal en de werken. 
7) de kosten die verbonden zijn aan de noodzakelijke grondverwerving. 

 
Als er voor de aanleg van een mobipunt al een subsidie is toegekend op basis van een andere 
grondslag (bijvoorbeeld: subsidie i.k.v. klimaatprojecten, EFRO-subsidie, …), wordt het subsidiebedrag 
dat het besluit betreffende mobipunten voorziet, beperkt tot het verschil tussen de subsidie die is 
toegekend op basis van de andere grondslag, en de subsidie die wordt toegekend op basis van het 
besluit (zie art. 36 van het besluit betreffende het mobiliteitsbeleid). Stel dat een gemeente al €20.000 
subsidie is toegekend op basis van een andere grondslag dan kan zij voor een buurtmobipunt nog 
€5.000 ontvangen op basis van het BVR mobipunten. 

 
Dit is weliswaar niet van toepassing op die zaken die niet subsidiabel zijn via het BVR mobipunten (zie 
hierboven). Schuilhuisjes aan haltes kunnen bv. niet via het BVR mobipunten gesubsidieerd worden. 
Als gemeenten hiervoor via een andere weg subsidie ontvangen, dan moet dit niet afgetrokken worden 
van het subsidiebedrag via het BVR mobipunten. De gemeenten kan dan nog steeds €25.000 
ontvangen voor de aanleg van een buurtmobipunt. 

 
Indien de Vlaamse overheid instaat voor de werken langs een gewestweg, wordt dit beschouwd als 
een investering. De kosten worden dus volledig betaald door het Gewest, met uitzondering van de 
zaken die traditioneel door gemeenten worden betaald zoals voetpaden, DWA, straatmeubilair, 
schuilhuisjes, vuilbakken, … zoals dit nu ook het geval is voor de aanleg van de haltes van De Lijn. 
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3 HOE DE HOPPINHUISSTIJL VOOR MOBIPUNTEN 
TOEPASSEN? 

 
3.1 HUISSTIJLGIDS 

De Hoppinhuisstijlgids bevat richtlijnen 
m.b.t. de toepassing van de 
verschillende onderdelen van de visuele 
identiteit van Hoppin, waaronder het 
logo, de kleuren, lettertypes, lay-outs, … 
Op die manier streven we naar het 
gebruik van een mooie, coherente 
visuele stijl op alle dragers (digitaal, 
print, infrastructuur, …). 

 
De gids betreft enkel de visuele identiteit 
en doet dus geen uitspraak over 
eventuele materiaalkeuze en/of 
productiespecificaties. 

 

De Hoppinhuisstijlgids kan u downloaden in de communicatietoolbox. 
Op de Sharepointpagina van de vervoerregio’s staat een zip-bestand waarin de bewerkbare 
bestanden van het logo en visuele elementen in hoge resolutie worden aangeboden. 

 
Gemeenten mogen zelf bepalen welke soort van zuil ze plaatsen maar ze dienen wel de richtlijnen uit 
de huisstijlgids te volgen. 
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3.2 VOORBEELDEN 
 

Foto 1: Opening Hoppinpunt Heverlee Station, 27 september 2020 

 
 

Foto 2: Opening Hoppinpunt Heverlee Station, 27 september Foto 3: Hoppinpunt Parkpoort, Leuven 
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Is het een verplichting om de Hoppinstijl toe te passen? Wat als de Hoppinstijl niet (correct) is 
toegepast? 
De toepassing van de Hoppinhuisstijl is een subsidievoorwaarde. De subsidieaanvrager moet in de 
subsidieaanvraag expliciteren hoe de Hoppinhuisstijl zal worden toegepast op het mobipunt. Mocht 
de Hoppinhuisstijl dus niet of niet correct worden toegepast op het mobipunt kan DMOW geen 
subsidie uitbetalen. 

 
Waar moet de Hoppinzuil worden geplaatst? Hoe wordt dit bepaald? Mag ik kiezen welke info ik 
op de Hoppinzuil plaats? 
De ontwerprichtlijnen die door het Agentschap Wegen en Verkeer worden ontwikkeld zullen hierop 
een antwoord bieden. 

 
Kan ik vanuit DMOW ondersteuning krijgen bij de aanleg van een mobipunt? 
Via DMOW kan de aanleg en herinrichting van een mobipunt langs een gemeenteweg gesubsidieerd 
worden. Voor info en vragen over specifieke mobipunten kunnen steden en gemeenten best terecht 
bij de gekende MOW-contactpersonen voor hun regio. 

3.3 NOG IN ONTWIKKELING 

De huisstijlgids is een document in ontwikkeling. Op termijn wordt de gids uitgebreid met richtlijnen 
over de toepassing van de Hoppinhuisstijl op de infrastructuur en de voer- en vaartuigen van het 
kernnet en het aanvullend net, maar ook op de website en app van de mobiliteitscentrale, enz. 

 

 

4 PRAKTISCH AAN DE SLAG 

 
Op mobipunten aangelegd langs gewestwegen wordt sowieso de Hoppinhuisstijl toegepast. De 
toepassing van de Hoppinhuisstijl bij mobipunten langs gemeentewegen is niet afdwingbaar als de 
gemeente voor de aanleg van het mobipunt: 
- geen subsidies ontvangt via het besluit betreffende mobipunten 
- geen subsidies ontvangt via het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling – prioriteit 3, 

oproep mobipunten (VLAIO) 
- of geen samenwerkingsovereenkomst heeft afgesloten als bijlage bij het besluit betreffende 

mobipunten 
Toch raadt DMOW aan om vanaf oktober 2020 elk mobipunt dat voldoet aan de kwaliteitseisen 
(toegankelijk en minimaal uitgerust) in de Hoppinhuisstijl aan te leggen. Zo wordt het mobipunt een 
deel van het herkenbare netwerk van Hoppinpunten en slagen we er samen in om reizigers zo goed 
mogelijk te gidsen in het combimobiliteitsverhaal. 

 

Indien uw gemeente geen subsidies ontvangt, maar toch de Hoppinhuisstijl wenst toe te passen, 
dient u contact op te nemen met de aanspreekpunten van uw vervoerregio. 

 
5 CONTACT 

 
Bij vragen omtrent het gebruik van de huisstijlelementen of over de toepassing ervan, kan u contact 
opnemen met: 
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Team Communicatie 
Departement Mobiliteit en Openbare Werken 
communicatiebasisbereikbaarheid@mow.vlaanderen.be 

 

Bij vragen over de aanleg en het beheer van mobipunten kan u contact opnemen met: 
De aanspreekpunten van uw vervoerregio 
Hun contactgegevens vindt u op de websites van de vervoerregio’s: 

1) Vervoerregio Aalst 
2) Vervoerregio Antwerpen 
3) Vervoerregio Brugge 
4) Vervoerregio Gent 
5) Vervoerregio Leuven 
6) Vervoerregio Kempen 
7) Vervoerregio Kortrijk 
8) Vervoerregio Limburg 
9) Vervoerregio Mechelen 
10) Vervoerregio Oostende 
11) Vervoerregio Roeselare 
12) Vervoerregio Vlaamse Ardennen 
13) Vervoerregio Vlaamse Rand 
14) Vervoerregio Waasland 
15) Vervoerregio Westhoek 
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