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Vervoer op Maat Vervoerregio Kempen 
Op 14/12 ligt bij de vervoerregioraad een pakket aan beslissingen over het Vervoer op Maat ter 

goedkeuring voor. Deze nota brengt de verschillende delen van Vervoer op Maat samen en geeft 

meer toelichting bij de te nemen beslissing.  

Als bijlage bij deze nota vindt u  

- de geactualiseerde fiches per gemeente met uitleg over het Vervoer op Maat 

- de kaarten die in deze nota staan als aparte bestanden , zodat u kan inzoomen waar nodig 

- de detailkaart van het KN + AN net als apart bestand, zodat u kan inzoomen waar nodig 

Inleiding 
Voor zowel Kempenaren als voor bezoekers kijken we voor verplaatsingen in eerste instantie naar 

het treinnet, het fietsnetwerk en het kernnet en aanvullend net van het openbaar vervoer.  

Voor een vervoersvraag die daarbuiten valt, is er Vervoer op Maat, gebaseerd op dezelfde principes 

en het overstapmodel van basisbereikbaarheid.  

Vervoer op maat is een combinatie van regio-dekkend doelgroepentransport, particuliere fietsen, 

eigen sociaal netwerk, voldoende en goede fietsdeelsystemen en autodeelsystemen, uitgebouwde 

Hoppinpunten met vlotte overstap van privé vervoer naar openbaar vervoer in alle combinaties en 

met flexsystemen …  

 

Beslissing ter goedkeuring 
 
Er ligt een opdracht voor de voorzitter en een vraag voor de VVRR voor.  
Verderop in de nota worden die opdracht en de vraag met alle onderdelen toegelicht.  

1) Opdracht voor de voorzitter:  
Kan de voorzitter de herbevestiging van het KN + AN doorgeven aan MOW? 
 

2) Vraag voor de VVRR:  
Kan de VVRR het Vervoer op Maat goedkeuren?  
Deze goedkeuring omvat de verschillende onderdelen als één geheel.   

a. Is de VVRR akkoord dat we het doelgroepenvervoer voor de gebruiker behouden 
zoals het is?  

b. Kan de VVRR de eerste selectie van Hoppinpunten goedkeuren? 
c. Kan de VVRR de locaties van fietsdeelsystemen goedkeuren? 
d. Kan de VVRR de locatie van autodeelsystemen goedkeuren? 
e. Kan de VVRR de principes bij toekennen van flexvervoer goedkeuren? 
f. Kan de VVRR de contouren van de flexzones goedkeuren? 
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Vervolgstappen 
Na de goedkeuring zijn er een aantal vervolgstappen:  

• Vanaf 14/12: Bespreking met de gemeentes apart van de geselecteerde Hoppinpunten, de 

herkomsthaltes en bestemminghaltes in elke flexzone en de exacte afbakening 

• Vanaf 14/12-28/2: Detaillering haltes 

• Berekenen wat het kost om de haltes toegankelijk te maken en hoe de financiering ervoor is 

• Voorjaar '21: Aanbesteding. PS: de vervoerregioraad besliste al dit als één geheel in te 

dienen bij Vlaanderen voor de aanbesteding (geen prioriteiten op voorhand te stellen).  

• Voorjaar '21: Al dan niet systematiek voor prioritering uitwerken 

• Voorjaar '21: prijsvoorstel van aanbieders 

• College en VVRR: evaluatie offertes van de aanbieders en indien nodig prioriteiten en keuzes 

• 2022: start KN + AN 

• 2021-2025: uitbouw VOM in functie van de gekozen prioriteiten 

• Regelmatige evaluaties op basis van de criteria kostprijs, gebruik en inkomsten in functie van 

het specifiek gebied.  

Conclusies vervoerregioraad 14/12/2020  

De voorzitter kan de herbevestiging van het KN + AN doorgeven aan MOW 
 
De VVRR keurt het Vervoer op Maat unaniem goed. Deze goedkeuring omvat volgende 
onderdelen als één geheel:  

• De VVRR is akkoord dat we doelgroepenvervoer voor de gebruiker behouden zoals het is 

• De VVRR keurt de eerste selectie van Hoppinpunten goed 

• De VVRR keurt de locaties van fietsdeelsystemen goed 

• De VVRR keurt de locatie van autodeelsystemen goed 

• De VVRR keurt de principes bij toekennen van flexvervoer goed  

• De VVRR keurt de contouren van de flexzones goed 
 

De goedkeuring omvat ook deze opmerkingen: 

• De implementering gebeurt gefaseerd.  
• De uitspraken over de fasering gebeuren na breed debat op de VVRR. 

 

Conclusies vervoerregioraad 20/9/2021 

• De VVRR keurt de flexhaltes goed. 
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Ter herinnering: treinnet, kernnet en aanvullend net (KN + AN) en 

bovenlokaal functioneel fietsroutenetwerk (BFF) 
Het treinnet ligt uiteraard vast. Het kernnet en aanvullend net zijn op de treinuren afgestemd.  

Het BFF (bovenlokaal functioneel fietsroutenetwerk) is het bestaande netwerk dat is overgenomen, 

in afwachting tot mogelijke wijzigingen in het regionaal mobiliteitsplan. 

Het kernnet en aanvullend net van het openbaar vervoer (KN + AN) is opgebouwd op basis van het 

‘intrinsiek potentieel’. Dit KN + AN was al principieel goedgekeurd op 18 februari 2020. Daar is 

ondertussen ook de doorrekening van gebeurd die op 24 augustus 2020 werd toegelicht aan de 

VVRR. De berekening had als resultaat dat op dit moment geen wijzigingen noodzakelijk zijn, 

waardoor de voorzitter tot een formele herbevestiging van dat deel van het OV-plan kan overgaan.  

Treinnet, kernnet en aanvullend net  
Samen met de vervoerregioraad stelde de voorzitter op 24/08/2020 vast dat er naar aanleiding van 

de doorrekening niets gewijzigd is aan het KN en AN. 

 

Figuur 1: Kernnet en aanvullend net. (Op de kaart: woonkernen, woonlinten, bedrijventerreinen en attractiepolen)  

Opdracht voor de voorzitter 
Kan de voorzitter de herbevestiging van het KN + AN doorgeven aan MOW? 



5 
 

Vervoer op Maat voor specifieke doelgroepen – MAV & DAV 
Specifieke doelgroepen die vandaag gebruik maken van de Mobiliteitscentrale Aangepast Vervoer 

(MAV) en de Dienst Aangepast Vervoer (DAV), zullen dit ongewijzigd kunnen blijven doen in het 

nieuwe systeem. Enkel de mobiliteitscentrale wordt overgeheveld naar Vlaanderen. 

Principes  
• We behouden het doelgroepenvervoer zoals het vandaag is:  

Als je erkend bent door het Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap (VAPH), 

dan mag je gebruik maken van vervoer via Mobiliteitscentrale Aangepast Vervoer (MAV) 

en Dienst Aangepast Vervoer (DAV) 

• De telefooncentrale komt in handen van Vlaanderen 

• De gebruiker mag verschil niet merken 

Vraag voor VVRR  
Is de VVRR akkoord dat we het doelgroepenvervoer voor de gebruiker behouden zoals het is? 
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Vervoer op maat voor open gebruikers 
Open gebruikers, bezoekers en Kempenaren, kunnen voor hun vervoersvraag die buiten het KN + AN 

of treinnet valt, gebruik maken van Vervoer op Maat. Vervoer op maat voor open gebruikers is een 

combinatie van particuliere fietsen, eigen sociaal netwerk, voldoende en goede fietsdeelsystemen 

en autodeelsystemen, uitgebouwde Hoppinpunten met vlotte overstap van privé vervoer naar 

openbaar vervoer in alle combinaties en met flexsystemen …  

Methode om witte vlekken te definiëren 
Om te bepalen waar er Hoppinpunten, auto- en fietsdeelsystemen en flexsystemen kunnen 

uitgebouwd worden, hebben we eerst invloedskringen van 750 m (vogelvlucht) rond het KN en AN 

gebruikt, om een overzicht te krijgen van kernen, gehuchten of linten die niet bediend worden. Op 

dezelfde manier is ook gekeken naar de bedrijventerreinen en attractiepolen.  

Daar hebben we de herkomst-bestemmingskaart met gegevens uit het Vlaams verkeersmodel 

(referentiejaar 2017) naast gelegd.  

Uit al die gegevens samen kwam dan een overzicht van de witte vlekken en een inzicht in de 

belangrijkste vervoersstromen en de bestemmingen van de inwoners.  

Hoppinpunten 
Het nieuwe mobiliteitsmerk Hoppin bundelt verschillende mobiliteitsoplossingen. Dat doet ze door 

alle mobiliteitsinitiatieven herkenbaar te maken en overstappen eenvoudiger te maken. Zo kunnen 

gebruikers gemakkelijk openbaar vervoer, deelsystemen, (e-)fiets en wagen met elkaar combineren. 

Principes Hoppinpunten  

• Netwerklogica: verknopingen van BFF,  OV-netwerk (KN+AN), en treinnetwerk die voor 

voldoende stromen zorgen, zijn Hoppinpunten geworden. 

• Nabijheidslogica: bij attractiepolen (voor bezoekers) en woonkernen (voor Kempenaren) 

• Selectie van Hoppinpunten zorgt voor volledige gebiedsdekking van de vervoerregio  

Types Hoppinpunten  

• Interregionale Hoppinpunten gekoppeld aan grote IC-stations 

• Regionale Hoppinpunten vooral gekoppeld aan grote stations (Turnhout, Nijlen, Olen, 

Herentals, Geel, Mol, Tielen). Noorderkempen en Malle zitten niet in onze vervoerregio, 

maar spelen voor ons een belangrijke rol. 

• Lokale Hoppinpunten vooral gekoppeld aan andere NMBS-stations en belangrijke OV-

knopen en attractiepolen 

Voorzieningen aan Hoppinpunten 
Aan Hoppinpunten komen verschillende voorzieningen. Hier een (niet limitatieve) lijst: 

• Standaard overal veilige en comfortabele fietsenstallingen 

• Fietsdeelsystemen of fietskluizen  

• Laadpalen, … (voor de first-mile oplossing) 

• Opties: pakjesdiensten, ander voorzieningen,….  

• … 
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Overzichtskaart met Hoppinpunten deelsystemen en P&R/P&B 
Uit deze principes voor Hoppinpunten volgt de volgende kaart met een eerste selectie van 

Hoppinpunten, deelsystemen, groene haltes en P&R/P&B 

 

Figuur 2: Overzichtskaart met eerste selectie van regionale en lokale Hoppinpunten, deelsystemen, P&R & P&B 

Vraag voor VVRR  

Kan de VVRR de eerste selectie van Hoppinpunten goedkeuren?* 

 

* De exacte locatie van de Hoppinpunten (op perceelniveau) bespreken we na de goedkeuring in 
detail met de gemeentes.   
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Fietsdeelsystemen 
Fietsdeelsystemen zullen voornamelijk gebruikt worden voor de last mile oplossingen voor wie zich 
met openbaar vervoer verplaatst. 
 

Principes fietsdeelsystemen en veilige fietsenstallingen 
o Het is een ‘Back-to-one’-systeem: gebruikers brengen de fiets terug waar die 

ontleend is. 

o Fietsdeelsystemen zijn gekoppeld aan trein, KN, AN en Hoppinpunten 

o We richten ons op 3 doelgroepen:  

▪ Bezoekers van regionale bedrijventerreinen 

▪ Bezoekers van kernen of andere attractiepolen 

▪ Bezoekers van natuurgebieden  

o De meeste fietsdeelsystemen zullen gewone fietsen zijn. Er zullen op enkele 

Hoppinpunten ook deels elektrische fietsen aangeboden worden met extra 

infrastructuur.  

o Pendelaars kunnen voor lange periode hun bedrijfsfiets of persoonlijke fiets veilig 

achterlaten 
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Kaart met Hoppinpunten en fietsdeelsystemen 

 

Figuur 3: Kaart met Hoppinpunten en fietsdeelsystemen 

Vraag voor VVRR 

Kan de VVRR de locaties van fietsdeelsystemen goedkeuren? 
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Autodeelsystemen 
Net zoals bij de fietsdeelsystemen zullen de autodeelsystemen gebruikt worden voor de last mile 

oplossingen voor wie zich met openbaar vervoer verplaatst. 

Ter info: Los van de autodeelsystemen die aan de Hoppinpunten gekoppeld worden met het budget 

van de vervoerregio, neemt IOK overkoepelende initiatieven voor andere systemen: particulier 

autodelen, autodeelsystemen waar burgers gebruik kunnen maken van het wagenpark van 

gemeentes, sensibliseringscampagnes, … 

Principes autodeelsystemen  

• Het is een ‘Back-to-one’-systeem: gebruikers brengen de auto terug waar die ontleend is. 

• We richten ons op deze doelgroepen:  

o Bezoekers van regionale bedrijventerreinen 

o Bezoekers van attractiepolen 

• Het is vooral gericht op bezoekers en daarom gekoppeld aan treinstations 

• Er is gerekend met actieradius van 25 km (enkele rit)  

• Ook Kempenaars kunnen gebruik maken van autodeelsystemen 

• We gaan voor autodeelsystemen die volledig elektrisch zijn 
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Kaart autodeelsystemen  

 

Figuur 4: Kaart met autodeelsystemen 

Vraag voor VVRR 

Kan de VVRR de locatie van autodeelsystemen goedkeuren? 
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Combinatie Hoppinpunten, fietsnetwerk en fiets- en autodeelsystemen 

 

Figuur 5: Kaart met fietsnetwerk en deelfietsen met de invloedskring (5km) van het bereik van de deelfiets 

Uit de bovenstaande kaarten blijkt dat de hele vervoerregio gecoverd wordt met de combinatie van 

het treinnet, het kernnet en aanvullend net van het openbaar vervoer, het fietsnetwerk en de 

strategische locatie van de Hoppinpunten; en dit voor zowel Kempenaars zelf als voor bezoekers. 

Belangrijk is dat het openbaar vervoer toegankelijk en laagdrempelig is, en dat er werk wordt 

gemaakt van een sterk fietsbeleid.   
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Flexsystemen 
In de Vervoerregio leggen we OV-taxi en flexbus in als flexsystemen.  

Verschil tussen een OV-taxi en een flexbus 
Flexbus:  

• Bus + chauffeur standaard betaald, of het nu gebruikt wordt of niet.  

• Eerder bij voldoende vraag in bepaald gebied (niet te groot, niet te klein) 

• Zowel Flexbus als OV-taxi kan auto, minivan (8+1), … zijn 

OV-taxi:  

• Taxi + chauffeur enkel betaald per rit.  

• Eerder bij dunne vervoersstromen 

• Zowel Flexbus als OV-taxi kan auto, minivan (8+1), … zijn 

 

Principes flexsystemen* 

• Flexvervoer = géén deur-aan-deur oplossing.  

• Voor verplaatsingen buiten het eigen flexzone blijft het overstapprincipe van 

basisbereikbaarheid blijft gelden:  

o Reiziger reserveert  

o Reiziger doet voortransport naar afgesproken halte in flexzone  

o OV-taxi of flexbus haalt reiziger op en brengt naar afgesproken (relevante) halte van 

hogere net (trein, KN, AN) - of de bestemmingshalte indien die in de flexzone 

gelegen is (Ziekenhuizen, dienstencentrum, gemeentehuis en WZC/PVT in de 

flexzone) 

o Reiziger doet transport via trein, KN of AN  

o Reiziger doet natransport 

• Voor verplaatsingen binnen de eigen flexzone is er een systeem met een beperkt aantal 

strategische bestemmingshaltes waar je rechtstreeks naartoe kan gebracht worden TENZIJ 

er een rechtstreekse lijn van KN, AN of treinnet beschikbaar is.  

• Als resultaat van een evaluatie kunnen binnen een flexzone bepaalde trajecten op bepaalde 

momenten vast voorzien worden 

 

* Deze principes zijn gewijzigd sinds VVRR 30/11. Uit de bespreking in de vervoerregioraad van 30/11 

bleek de vraag naar een vereenvoudigd systeem. In plaats van het overstapmodel kiezen we voor een 

systeem waarbij sommige verplaatsingen naar een beperkt aantal bestemmingen toch rechtstreeks 

worden toegestaan. Dit systeem is dan ook ineens voor heel de vervoerregio van toepassing.  

We doen met deze manier van functioneren afbreuk aan de principes van basisbereikbaarheid en 

doen daarmee concurrentie aan de hogere netten. Als er rechtstreekse mogelijkheden zijn op 

treinnet, KN en AN, dan moeten de reizigers dus zeker op dat hogere net blijven.  
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Kaart huidige belbusgebieden 

 

Figuur 6: Huidige belbusgebieden 
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Kaart toekomstige flexzones (nota geüpdatet met goedgekeurde kaart van 20/9/2021) 

 

Figuur 7: 12 flexzones  
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Flexzones, herkomsthaltes en bestemmingshaltes 
De herkomsthaltes, de bestemmingshaltes en de exacte afbakening van het flexzone bespreken we 

met de gemeentes tijdens het bepalen van de Hoppinpunten. 

Inschatting totaal aantal flexbussen 
Er worden 6 voertuigen voorzien.   

• Nijlen – Herenthout – Heist:  één voertuig.  
(PS: We onderzoeken mogelijke synergiën met vervoerregio Mechelen.) 

• Herselt – Heist: twee voertuigen 

• Balen – Mol: twee voertuigen 

• Voor de stadsregio  één voertuig 
 

Vraag voor VVRR  

Kan de VVRR de principes bij toekennen van flexvervoer goedkeuren? 
Kan de VVRR de 13 contouren van de flexzones goedkeuren? 
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Financiële implicatie  
Hieronder ziet u in verschillende stappen de uitleg om de financiële implicatie toe te lichten.  

Samengevat is er in 2022 ca € 2.260.000 beschikbaar en € 2.900.000 per jaar nodig om het VOM uit 
te bouwen met fietsdeelsystemen, autodeelsystemen met elektrische wagens, flexbussen en OV-
taxi’s in de flexzones.  
Het budget voor DAV en MAV blijft volledig behouden. 
 
Er is voor gekozen om vooraf geen prioriteiten te maken. Daarom zullen we het voorstel als geheel 

indienen bij Vlaanderen, zodat het op tijd kan aanbesteed worden. Met de prijzen van de aanbieders 

kunnen we dan verfijnen wat er prioritair kan geïmplementeerd worden. 

Totaalbudget VoM Kempen 
• VoM-budget vandaag: € 1.480.062.  

• Er komt extra budget voor VoM in de komende jaren: 

o 2021: + € 521.630  

o 2022: + € 782.445 € (dit is € 260.815 extra + bedrag vorig jaar) 

o 2023: + € 1.043.260 (dit is € 260.815 extra + bedrag vorig jaar) 

o 2024: + € 1.347.544 (dit is € 304.284 extra + bedrag vorig jaar) 

• Bij de start van het nieuwe net in 2022 kan dus € 1.480.062 + € 782.445 € = € 2.262.507 
gebruikt worden.  

Financieringskanalen 
Voor VOM is enkel relevant wat VVR er extra wil investeren (fietsdeelpunt, …). Andere financiering 

gebeurt niet met middelen van de vervoerregio. De kostprijs hiervan zal zeer afhankelijk zijn 

van omvang en welke modi hier samen komen.  

Algemeen is dit de verdeling: 

• Bij VoM beslist de VVR in principe zelf wat we opnemen, maar voor de hand liggend is:  

o Wat we klassiek kennen als “openbaar vervoer” (belbus),  

o Daarnaast kan ook: deelfietsen (installatie en recurrente kosten en/of subsidie bij 

gebruik “derde betaler”)  

o deelauto’s (tot ze break-even point bereikt hebben – ook hier zou een “derde 

betalersysteem” kunnen, maar lijkt not done).  

o Infrastructuur zit in principe hier dus niet bij – tenzij de installatie van een 

deelfietsmodule…. 

• AWV: doorstroming, aanpak gevaarlijke punten op gewestwegen, Hoppinpunten langs 

gewestwegen, haltes langs gewestwegen, fietspaden langs of evenwijdig aan gewestwegen 

• Subsidies provincie Antwerpen en Vlaamse overheid: fietssnelwegen, fietspaden op het 

BFF, pendelfonds voor bedrijven, mobiscan (door de provincie), laadpalen , veilige 

schoolomgevingen, …  

• Andere: Elia (laadpalen), Bpost (pakjesdiensten), … 
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Kostenverdeling bij de Hoppinpunten  
Het principe is: de wegbeheerder legt het Hoppinpunt aan. Als de gemeente wegbeheerder is zijn er 

subsidies (die niet alles zullen dekken).  

AWV zal vooral instaan voor de aanleg van harde infrastructuur, de gemeenten voor de 

aanleg/plaatsing van schuilhuisjes, straatmeubilair, fietsenrekken, signalisatie van deelsystemen,.... 

en het onderhoud.  

Voor die elementen waar de gemeente voor moet instaan is er een subsidieregeling:  

• 50% van de kostprijs voor de interregionale Hoppinpunten, met een max van 500.000 euro 

• 50% van de kostprijs voor de regionale Hoppinpunten, met een maximum van 250.000 euro 

• 100% van de kostprijs voor de lokale Hoppinpunten, met een maximum van 50.000 euro 

• 100% van de kostprijs voor de buurt-Hoppinpunten, met een maximum van 25.000 euro 

Totaal aantal Hoppinpunten, fietsdeelsystemen, autodeelsystemen, flexbussen en 

zones met OV-taxi  
• 10 regionale Hoppinpunten (investering door wegbeheerder) 

• 73 lokale Hoppinpunten (investering door wegbeheerder) 

• 44 fietsdeelsystemen bovenop de bestaande locaties (Herentals, Turnhout, Mol en Geel) en 

4 extra locaties voor elektrische deelfietsen (station Herentals, Turnhout, Mol en Geel)  

• 2 fietsdeelsystemen te onderzoeken in Merksplas en 1 in Rijkevorsel 

• 20 autodeelsystemen + 1 te onderzoeken in Merksplas 

• 4 flexzones met 6 Flexbussen 

• 8 zones met OV-taxi 

Raming alle VOM-systemen: DAV/MAV, deelsystemen en flexvervoer 

Voorzien budget 

Wat kostprijs 

Voorzien budget VOM 1.480.062 euro / jaar  
+ 782.445 € (in 2022) 

= € 2.262.507 (in 2022) 
 

Geraamde kosten 

Wat kostprijs 

DAV / MAV 183.896 euro / jaar 

TOTAAL DAV/MAV 183.896 euro / jaar 

Inrichting 83 Hoppinpunten Valt buiten VOM 

44 nieuwe fietsdeelsystemen 520.000 euro /jaar 

20 autodeelsystemen met twee elektrische 
wagens 

192.000 euro /jaar 

TOTAAL DEELSYSTEMEN 712.000 euro / jaar 

4 Flexzones met 6 flexbussen 1.500.000 euro / jaar 

8 zones met OV - Taxi 500.000 euro / jaar 

TOTAAL FLEXSYSTEMEN 2.000.000 euro / jaar 

  
Totaalbudget VOM 2.895.896 euro / jaar 
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Ter info: toelichting bij raming kostprijs fietsdeelsystemen 
onderdeel aanname Verklaring aanname 

Aantal nieuwe locaties 44 Na bespreking met de gemeenten 
(+ 2 in Merksplas en 1 in KMO Rijkevorsel 
te onderzoeken) 

Aantal bestaande locaties 4 Er is reeds fietsdeelsysteem aan het 
station van Turnhout, Herentals, Mol en 
Geel 

Aantal fietsen per locatie Gemiddeld 10 Op basis van gegevens van aanbieders 

Verwachte kost per locatie 10.000 euro / 
jaar 

Op basis van gegevens aanbieders 

Verwachte kost per locatie voor 
elektrische fietsen 

20.000 euro 
/jaar  

Op basis van gegevens aanbieders 

Extra kost om laag tarief van 1,15 euro 
te garanderen.  

2 euro / 
ontlening  

Op basis van gegevens aanbieders 

Totaal 

440.000 euro / jaar voor 44 gewone fietsdeelsystemen 

80.000 euro/jaar voor 4 elektrische fietsdeelsystemen 

= 520.000 euro/jaar 
 

Ter info: toelichting bij raming kostprijs autodeelsystemen  
Onderdeel aannames Verklaring aanname 

Aantal locaties  20 Deelwagen bij elk station + Oud-Turnhout, 
Kasterlee en Hoogstraten  
(+ 1 in Merksplas te onderzoeken) 

Aantal wagens per locatie 2 Om de zichtbaarheid en 
beschikbaarheidsgevoel voor de gebruik 
te verhogen worden per locatie twee 
wagens voorzien. 

Eenmalige instapkost 2.000  Inschatting op basis van aanbieders. 

Maximale jaarlijkse kost elektrische 
wagen 

6.600 euro / jaar Inschatting op basis van aanbieders 

Gemiddelde afstand per rit H/T 50 km (25 enkel) Eigen inschatting 

Kost per kilometer ( voor de gebruiker) 0,25 euro/km Inschatting op basis van gegevens 
aanbieders 

Aantal maandelijkse ontleningen per 
voertuig 

10 = 6000 
km/Jaar 

Inschatting op basis van aanbieders 

Verwachte cash- back per wagen per jaar 1.500 euro = 
4.000 
effectief/jaar 

Cambio geeft een cash-back bij gebruik 
van de deelwagen. De deelwagen wordt 
gratis vanaf 21.000 km/jaar. 

 

locaties Km/jaar/wagen Bijdrage /jaar cashback Effectief/jaar totaal 

20 locaties met 2 
elektrische auto’s  

6.000 km/jaar 6.600 euro / 
Jaar 

1.800 euro / jaar 4.800 euro / jaar 192.000 
euro /jaar 
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Ter info: toelichting bij raming kostprijs flexbussen 
De raming is erg moeilijk te maken, want afhankelijk van type bus, grootte flexzone, aanbieder, ... 
Huidige belbussen variëren van 200.000 euro per jaar tot 300.000 euro per jaar. We nemen daarom 
gemiddeld 250.000 euro per jaar per bus. Voor 6 bussen komen we dus op 1.500.000 euro.  
 

Ter info: toelichting bij raming OV-taxi 
De raming is erg moeilijk te maken, omwille van de vork van de taxisector zelf al voorstelde (tussen 
20 en 40 euro tussenkomst, …) 
Ter referentie: in vervoerregio Mechelen kwam een eerste raming met een tussenkomst van 25 euro 
per rit in een 5-tal flexzones uit op 500.000 euro per jaar.  
We nemen daarom dit bedrag over.  
 

 


