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Krachtlijnen 

Minister Weyts vroeg de MORA om aanbevelingen inzake de vooropgestelde 

transitiebeheersovereenkomst met De Lijn, rekening houdend met de eindevaluatie van de 

beheersovereenkomst 2011-2015 van De Lijn en de conceptnota basisbereikbaarheid.  

De MORA is tevreden dat hij wordt betrokken bij de totstandkoming van de nieuwe 

beheersovereenkomst van De Lijn maar betreurt de korte adviestermijn in de vakantieperiode 

en het feit dat er geen concrete ontwerptekst van de transitiebeheersovereenkomst van De Lijn 

wordt voorgelegd voor advies. De Raad wenst verder betrokken te worden wanneer een 

concrete ontwerpversie van de transitiebeheersovereenkomst met De Lijn beschikbaar is en bij 

de uitvoering en evaluatie van de vooropgestelde proefprojecten basisbereikbaarheid. 

Op basis van de eindevaluatie van de beheersovereenkomst 2011-2015 van De Lijn stelt de 

MORA vast dat De Lijn de voorbije jaren een extra inspanning heeft geleverd om de nodige 

indicatoren te verzamelen en daarover te rapporteren. De MORA betreurt echter dat de 

methodiek van dataverzameling voor een aantal indicatoren de voorbije jaren is gewijzigd, dat 

de impact van de verminderde exploitatatiedotaties op een aantal indicatoren onvoldoende 

wordt geduid, dat er geen indicatoren rond de rol van De Lijn in woon-werkverkeer zijn en dat 

door de vertraagde uitrol van ReTiBo een aantal kernindicatoren niet konden gemeten worden.  

De MORA erkent dat de realisatie van een aantal operationele doelstellingen een gedeelde 

verantwoordelijkheid is van de Vlaamse overheid, haar departementen en agentschappen en 

de gemeentelijke overheden. De MORA formuleert in het advies een aantal opmerkingen op de 

realisatie van de stiptheid van bussen en trams, de daling van het aantal reizigers, de 

gebrekkige reizigersinformatie en co-modaliteit en mobiliteitsmanagement. 
 

De transitiebeheerovereenkomst met De Lijn zal ingaan op 1 januari 2017. Het is voor de 
MORA onduidelijk wat de geplande tijdsduur is van deze transitiebeheersovereenkomst. De 
resultaten van de proefprojecten basisbereikbaarheid, waarvan de evaluatie is gepland in het 
najaar van 2017, zullen dus niet kunnen worden meegenomen bij de opmaak van deze 
beheersovereenkomst. De MORA raadt aan om, na de evaluatie van de proefprojecten 
basisbereikbaarheid, de nieuwe inzichten te verwerken in een transitieluik en dit als addendum 
toe te voegen aan de transitiebeheersovereenkomst. 

De MORA adviseert de Vlaamse Regering om de transitiebeheersovereenkomst met De Lijn 

voor vier jaar te laten gelden van 1 januari 2017 tot en met 31 december 2020. Deze timing 

biedt duidelijkheid voor de reiziger, De Lijn en voor de exploitanten. Het moet het ook mogelijk 

maken om, conform de richtlijnen van de EU verordening 1370/2007 betreffende een meer 

gecontroleerde mededinging, een gedegen regeling uit te werken voor de toegekende rol voor 

De Lijn als ‘interne operator’ voor het kernnet en het aanvullend net. 

De transitiebeheersovereenkomst met De Lijn moet volgens de MORA bepalingen bevatten om 

te voldoen aan volgende uitdagingen: 

 De continuïteit van de dienstverlening van De Lijn moet worden gegarandeerd zodat de 

reiziger zijn bestemmingen vlot kan blijven bereiken. Dit impliceert dat de reiziger centraal 

moet staan bij de opmaak van de transitiebeheersovereenkomst. De beheersovereenkomst 

moet daarom volgende bepalingen bevatten: 
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 Een duiding van de verschillende rollen en verantwoordelijkheden van De Lijn voor de 

in de conceptnota basisbereikbaarheid aangehaalde lagen van het hiërarchisch 

openbaar vervoersnetwerk. 

 Een garantie op de betaalbaarheid van het vervoersaanbod voor de reiziger en 

maatschappij en een engagement tot financiering van alle netten. 

 Een garantie op de bereikbaarheid van bestemmingen met diverse functies en een 

doelgroepenbeleid. De MORA wenst ook dat de transitiebeheersovereenkomst duidt 

welke rol De Lijn kan spelen in het woon-werkverkeer en de ontsluiting van moeilijk 

bereikbare tewerkstellingsplaatsen.  

 Hoe vanuit de visie van combimobiliteit zal worden samengewerkt met andere 

mobiliteitsactoren. 

 Hoe de afstemming zal gebeuren met het Ontwerp Mobiliteitsplan Vlaanderen, het 

Brussels Mobiliteitsplan Iris II en het gemeentelijk mobiliteitsbeleid. 

 Een methodiek hoe de beheersovereenkomst zal gemonitord en geëvalueerd worden. 

  

 In het transitieproces naar de geplande regelgeving van basisbereikbaarheid in 2018, moet 

er binnen de vervoersgebieden die deel uitmaken van de proefprojecten 

basisbereikbaarheid ruimte zijn om uit te zoeken welke actor het best in staat is om 

bereikbaarheidsoplossingen aan te reiken.  

 

Voor de MORA moet de transitiebeheersovereenkomst met De Lijn dan ook bepalingen 

bevatten die volgende garanties vastleggen:  

 De Lijn garandeert om, in elke fase van de proefprojecten basisbereikbaarheid en 

leerlingenvervoer, zijn kennis en expertise maximaal ten dienste te stellen van de 

vervoersregioraden en andere stakeholders zodat zij onafhankelijk tot de beste 

bereikbaarheidsoplossingen kunnen komen. 

 De proefprojecten basisbereikbaarheid gaan hoofdzakelijk op zoek naar 

bereikbaarheidsoplossingen voor het vervoer op maat. Dit zijn taken die vandaag 

onder andere worden uitgevoerd door De Lijn. De Vlaamse overheid moet garanderen 

dat de huidige dienstverlening van De Lijn en de daartoe voorziene budgetten 

gevrijwaard blijven minstens tot, na de evaluatie van de proefprojecten 

leerlingenvervoer en basisbereikbaarheid, de alternatieve bereikbaarheidsoplossingen 

een generiek en juridisch sluitend kader hebben. 
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Inleiding 

1 Situering 

De organisatie van het geregeld stads- en streekvervoer door de Vlaamse 

Vervoersmaatschappij De Lijn speelt een essentiële rol in de uitbouw van een duurzaam, 

efficiënt en effectief vervoerssysteem. De beheersovereenkomst met De Lijn legt een belangrijk 

deel van de budgettaire middelen van het beleidsdomein Mobiliteit en Openbare Werken vast. 

Daarom bracht de MORA bij de totstandkoming van de beheersovereenkomst 2011-2015 met 

zijn advies van 14 februari 2011 een aantal elementen aan in het maatschappelijk debat. De 

Raad vroeg duidelijkheid over het statuut en de definitie van de Mobiliteitsvisie 2020 en te 

voorzien in een maximale afstemming tussen de beheersovereenkomst van De Lijn en het in 

opmaak zijnde Mobiliteitsplan Vlaanderen en het Brussels Mobiliteitsplan Iris II. Daarnaast 

adviseerde de MORA om De Lijn in de beheersovereenkomst een voortrekkersrol te geven om 

de relevante actoren (NMBS, MIVB, overheid) te laten samenwerken aan de ontwikkeling van 

multimodale knooppunten en om, met het oog op de opvolging van de 40/60 doelstelling van 

het PACT 2020, indicatoren te ontwikkelen die de rol van De Lijn in het woon-werkverkeer 

duiden. 

De beheersovereenkomst 2011-2015 werd op 8 augustus 2011 afgesloten tussen de Vlaamse 

Vervoersmaatschappij De Lijn en de Vlaamse Regering. Deze overeenkomst had een looptijd 

vanaf 1 januari 2011 tot en met 31 december 2015.  De huidige beheersovereenkomst werd 

éénmalig1 verlengd met een jaar tot 31 december 2016.  

Op 14 juli 2016 werd de eindevaluatie van de uitvoering van de beheersovereenkomst 2011-

2015 met De Lijn voorgesteld en besproken in de commissie Mobiliteit en Openbare Werken 

van het Vlaams Parlement. 

Minister Weyts stelt dat er, in uitvoering van de conceptnota basisbereikbaarheid, momenteel 

wordt gewerkt aan een ‘transitiebeheersovereenkomst’ met De Lijn die zal ingaan op 1 januari 

2017. 

Op 9 augustus 2016 vroeg Vlaams minister Weyts de MORA om aanbevelingen inzake de 

vooropgestelde ‘transitiebeheersovereenkomst’ met De Lijn, rekening houdend met de 

eindevaluatie van de beheersovereenkomst 2011-2015 van De Lijn en de conceptnota 

basisbereikbaarheid. In het begeleidend schrijven legt minister Weyts de deadline voor het 

advies op 5 september 2016. 

De MORA is tevreden dat hij wordt betrokken bij de totstandkoming van de nieuwe 

beheersovereenkomst van De Lijn maar betreurt de korte adviestermijn in de vakantieperiode 

en het feit dat er geen concrete ontwerptekst van de transitiebeheersovereenkomst van De Lijn 

wordt voorgelegd voor advies. De Raad wenst verder betrokken te worden wanneer een 

concrete ontwerpversie van de transitiebeheersovereenkomst met De Lijn beschikbaar is en bij 

de uitvoering en evaluatie van de vooropgestelde proefprojecten basisbereikbaarheid. 

                                                
1
 In de beheersovereenkomst 2011-2015 met De Lijn is opgenomen dat de beheersovereenkomst slechts éénmalig 

en met een maximale duur van een jaar kan verlengd worden. 
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Eindevaluatie beheersovereenkomst De Lijn 
2011-2015 

De Lijn voorziet, conform artikel 192 van de beheersovereenkomst, in een jaarlijkse evaluatie 

van de beheersovereenkomst. De jaarlijkse evaluatie wordt uitgevoerd op basis van de 

bepalingen opgenomen in artikel 183 van de beheersovereenkomst. 

Het eindevaluatierapport van de beheersovereenkomst 2011-2015 van De Lijn, opgesteld door 

De Lijn zelf, geeft een overzicht van de mate waarin de 26 operationele doelstellingen, de twee 

strategische projecten en de aanvullende opdracht van het leerlingenvervoer de voorbije vier 

jaar werden verwezenlijkt.  

De MORA wil uitdrukkelijk de heer Roger Kesteloot, directeur-generaal van De Lijn, danken om 

op de werkgroep ter voorbereiding van dit advies een toelichting te geven over de eindevaluatie 

van de beheersovereenkomst 2011-2015 van De Lijn. 

De MORA formuleert in dit hoofdstuk, op hoofdlijnen, een aantal opmerkingen bij de monitoring 

en uitvoering van de beheersovereenkomst 2011-2015 van De Lijn. 

2 Monitoring en evaluatie beheersovereenkomst 
2011-2015 

De MORA stelde in zijn advies van februari 2011 op de ontwerpbeheersovereenkomst 2011-

2015 van De Lijn een positieve ontwikkeling vast rond de monitoring van de uitvoering van de 

beheersovereenkomst en verwelkomde het initiatief om de evaluatie van de 

beheersovereenkomst jaarlijks aan het parlement voor te leggen.  

Op basis van de eindevaluatie van de beheersovereenkomst 2011-2015 van De Lijn stelt de 

MORA vast dat De Lijn de voorbije jaren een extra inspanning heeft geleverd om de nodige 

indicatoren te verzamelen en daarover te rapporteren. 

De MORA formuleert volgende opmerkingen bij de monitoring van de beheersovereenkomst 

2011-2015: 

 Het is belangrijk dat alle indicatoren een correcte en gevalideerde nulmeting bevatten. De 

MORA betreurt dat de vertraagde uitrol van ReTiBo ervoor zorgt dat er de voorbije jaren 

geen data beschikbaar waren om een aantal kernindicatoren4 te meten inzake klant- en 

                                                
2
 Artikel 19 van de beheersovereenkomst De Lijn 2011-2015: “De uitvoering van deze beheersovereenkomst wordt 

jaarlijks geëvalueerd door de contracterende partijen. Tijdens een jaarlijks overlegmoment in de maand mei van 
het jaar n+1 bespreken de minister en het agentschap (vertegenwoordigd door de directeur-generaal) de 
voortgang van de beheersovereenkomst, op basis van de evaluatie die door het agentschap werd voorbereid”. 

3
 Het agentschap zal over de uitvoering van de beheersovereenkomst aan de minister rapporteren door middel van 

jaarrapporteringen en- afsluitend - een eindrapport over de beheersovereenkomst. De rapportering moet 
minimaal een overzicht bevatten van de resultaten van de indicatoren en de realisatie van de strategische en 
operationele organisatiedoelstellingen uit de beheersovereenkomst. 

4
 Volgende indicatoren waren gebonden aan de uitrol van ReTiBo en konden niet gerapporteerd worden over de 

periode van de beheersovereenkomst 2011-2015: 1) aantal of % niet gerealiseerde aansluitingen bus-bus 2) 
Aantal overstappers bus – trein en trein – bus in stations waarvoor tussen De Lijn en Infabel conventie bestaat 
3) aantal of % niet gerealiseerde aansluitingen trein-bus (Aribus) 4) Aantal of % niet realiseerde aansluitingen 
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netmanagement, vertramming en snelbussen, informatie en communicatie en de 

efficiëntieverhoging. 

 De eindevaluatie duidt onvoldoende in hoeverre bepaalde indicatoren niet gehaald werden 

omwille van de vermindering van de exploitatiedotaties de voorbije jaren.  

 Bij een aantal indicatoren werd de methodiek van de dataverzameling gewijzigd de 

uitvoering van de beheersovereenkomst 2011-2015. Door deze discontinuïteit is het 

onmogelijk om in te schatten of de vooropgestelde doelstellingen werden gehaald. 

 Een aantal indicatoren in het eindevaluatierapport geven niet altijd een accuraat beeld van 

de situatie op het terrein. Bijvoorbeeld: de indicator ‘punten met real time info’ geeft aan dat 

deze doelstelling werd behaald. Uit de praktijk blijkt dat deze real time schermen aan haltes 

vaak buiten dienst zijn en die real time info vaak onbetrouwbaar is.  

 De MORA adviseerde in zijn advies van februari 2011 op de ontwerpbeheersovereenkomst 

2011-2015 van De Lijn om, met het oog op de opvolging van de 40/60 doelstelling van het 

PACT 2020, bijkomende indicatoren te ontwikkelen die de rol van De Lijn in het woon-

werkverkeer duiden. De MORA stelt vast dat de eindevaluatie 2011-2015 niet ingaat op de 

rol van De Lijn in het woon-werkverkeer. De MORA betreurt dat gegevens over de 

reizigerskilometer en het reisgedrag tijdens de spitsuren (aantal reizigers en plaats- en 

tijdkenmerken van hun verplaatsingen) vandaag ontbreken. 

3 Uitvoering beheersovereenkomst 2011-2015 

De beheersovereenkomst 2011-2015 van De Lijn bevat een uitgebreide lijst van indicatoren en 

maakt een onderscheid tussen ‘kengetallen, waar de realisatie in grote mate afhankelijk is van 

derden, en ‘streefwaarden’, waarin de realisatie in grote mate of volledig in handen is van De 

Lijn. 

De MORA erkent dat de realisatie van een aantal operationele doelstellingen een gedeelde 

verantwoordelijkheid is van de Vlaamse overheid, haar departementen en agentschappen en 

de gemeentelijke overheden. De MORA formuleert, op hoofdlijnen, onderstaande opmerkingen 

op de realisatie van een aantal operationele doelstellingen: 

Stiptheid (snel-) bussen en trams 

Uit bevragingen blijken reistijd en stiptheid telkens weer de belangrijkste bekommernis van de 

gebruikers van het openbaar vervoer. Uit het eindevaluatierapport blijkt dat in 2014 49,63% en 

in 2015 53,12% van de (snel-) bussen en trams van De Lijn op tijd waren. 

Vanuit het standpunt van de reiziger is de kwaliteit mogelijks nog slechter. Voor hem of haar telt 

immers de stiptheid bij de gehele verplaatsing van deur tot deur: niet alleen de rit met De Lijn is 

dan van belang, maar ook ritgedeelten met de NMBS of andere lokale vervoerders. Op basis 

van de indicatoren is het niet mogelijk om af te leiden of de reiziger, na een combinatie van 

vervoersmiddelen, zijn bestemming tijdig heeft bereikt. 

Stiptheid is een kwaliteitscriterium dat De Lijn slechts gedeeltelijk zelf in de hand heeft: tram en 

bus zijn voor een vlotte doorstroming afhankelijk van de wegbeheerders. De Vlaamse overheid 

                                                                                                                                                       
trein – bus wegens excessieve treinvertraging 5) aantal tram- en snelbusreizigers /jaar/entiteit 6) Aantal tram- 
en snelbusreizigers / jaar/aangeboden plaatskm per entiteit. 7)Start realtimecommunicatie met de klant op alle 
voertuigen. 8)Verhouding opbrengsten/kosten per reizigerskilometer. 
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en steden en gemeenten hebben een grote verantwoordelijkheid om de doorstroming van het 

stads- en streekvervoer te faciliteren. 

De MORA is tevreden dat het overlegplatform ‘Taskforce Doorstroming’ hierin terug een 

prominente rol kan spelen en dat de Vlaamse Regering de nodige budgetten heeft vastgelegd 

voor doorstromingsmaatregelen. Deze maatregelen moeten telkens geval per geval bekeken 

worden omdat zij moeten inpassen in het totale mobiliteitsbeleid en de reële verkeerssituatie. 

De MORA betreurt echter dat de uitrol van verkeerslichtenbeïnvloeding traag verloopt en 

gemeentelijke overheden vaak moeilijk kunnen overtuigd worden om de nodige 

doorstromingsmaatregelen te realiseren. 

Reizigersgroei 

De vooropgestelde reizigersgroei van 10,5% tussen 2011 en 2015 werd niet gehaald. Het 

aantal reizigers daalde tussen 2011 en 2015 met 3,5%. 

De daling van het aantal reizigers wordt in de toelichting door De Lijn in het Vlaams Parlement 

en op de MORA werkgroep voornamelijk toegewezen aan de gewijzigde reglementering van het 

DINA-abonnement en de VDAB jobpas en de stopzetting van verschillende 

derdebetalerssystemen met lokale gemeenten. 

De MORA erkent deze invloed maar merkt ook op dat de daling in de exploitatiedotaties de 

voorbije jaren een dalend effect heeft gehad op het aantal voertuigkilometers. De MORA acht 

het nuttig om de correlatie tussen de daling in het aanbod en het aantal reizigers grondiger te 

onderzoeken. 

Reizigersinformatie 

Uit het tweejaarlijkse tevredenheidsonderzoek van De Lijn blijkt dat de tevredenheid van de 

reizigers over de informatie en communicatie tussen 2012 en 2014 is gedaald. 

De MORA betreurt dat op een groot aantal bussen en trams van De Lijn er nog geen werkende 

auditieve en visuele halte-aankondiging is. Zeker omdat dit in het Brussels Hoofdstedelijk 

Gewest en de buurlanden al geruime tijd behoort tot de standaarduitrusting. Ook het systeem 

met de verschafte real-informatie op de haltepalen werkt niet naar behoren en de 

informatievoorziening bij omleidingen en andere storingen kan beter. 

De MORA ziet het voorzien van correcte reizigersinformatie als een belangrijk werkpunt voor de 

transitiebeheersovereenkomst omdat dit een essentiële factor is om meer reizigers te 

overtuigen het openbaar vervoer te nemen.  

Co-modaliteit en mobiliteitsmanagement 

De Lijn dient als mobiliteitsmanager partner te zijn bij de realisatie van comodaliteit in 

Vlaanderen en Brussel. De Lijn is vandaag als stakeholder betrokken bij de werking van Blue-

Bike, Velo en Cambio. 

De MORA stelt vast dat: 

 De stijging in het aantal autoparkeerplaatsen op de P+R van De Lijn beperkt bleef en de 

gemiddelde capaciteitsbezetting de voorbije jaren rond de 55% schommelt. 
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 De doelstelling om 95% van het aantal hoofdhaltes met fietsvoorzieningen te voorzien niet 

gehaald werd. De Lijn geeft aan dat er meer zal ingezet worden op informatievoorziening 

naar en samenwerking met gemeentelijke overheden.  

 De gestreefde groei van 20% meer Cambio-gebruikers ieder jaar werd gehaald en er een 

hoog tevredenheidscijfer van de gebruikers wordt gehaald. 
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Transitie naar basisbereikbaarheid 

In het Vlaams regeerakkoord werd aangegeven dat de Vlaamse Regering het decretaal 
verankerde concept van basismobiliteit zou omvormen tot basisbereikbaarheid.  

De conceptualisering en concretisering van basisbereikbaarheid is een belangrijk thema voor 

de MORA. De MORA formuleerde op 21 april 2015, op eigen initiatief, een maatschappelijke 

visie op basisbereikbaarheid en lichtte dit toe op 30 april 2015 op de eerste hoorzitting hierover 

in het Vlaams Parlement.  

Naar aanleiding van het advies op de Beleidsbrief MOW 2015-2016 ging de MORA een eerste 

maal in debat met minister Weyts over basisbereikbaarheid. De MORA wil deze betrokkenheid 

bij de totstandkoming van basisbereikbaarheid verder aanhouden. De MORA denkt dan onder 

meer aan betrokkenheid bij de uitvoering van de vooropgestelde proefprojecten en de evaluatie 

ervan.  
 
Op 18 december 2015 keurde de Vlaamse Regering de conceptnota basisbereikbaarheid5 
goed. De MORA publiceerde op 26 februari 2016 hierover zijn advies.  
 
In dit hoofdstuk duiden we kort de inhoud van de conceptnota basisbereikbaarheid en de 
voornaamste opmerkingen en aanbevelingen van het MORA-advies op de conceptnota 
basisbereikbaarheid. 

4 Conceptnota basisbereikbaarheid 

De conceptnota basisbereikbaarheid gaat uit van volgende punten:  

 Basisbereikbaarheid stelt het kunnen bereiken van belangrijke maatschappelijke functies 

op basis van een vraaggericht systeem en met een optimale inzet van middelen voorop.  

 Een aanbod van stads- en streekvervoer staat niet op zichzelf maar maakt deel uit van het 

totale mobiliteitsnetwerk waarbij vanuit de visie van combimobiliteit, voor- en natrajecten 

met de fiets, auto en andere vervoersmodi moeten worden gefaciliteerd.  

 Basisbereikbaarheid dient ingebed te worden in het ruimtelijke kader . 

 Het capteren van alle initiatieven van collectief vervoer of vervoer op maat en de 

exploitatievoorwaarden vereenvoudigen.  

De Vlaamse regering wil basisbereikbaarheid realiseren door te werken met een gelaagd 

vervoersmodel. Dit hiërarchisch gestructureerd vervoersmodel bestaat uit:  

1. Treinnet - Dit treinnet vormt de ruggengraat van het openbaar vervoer en staat in voor 

de internationale, intergewestelijke en interregionale verbindingen. 

2. Kernnet – Het verbindt kernen met elkaar, bedient attractiepolen, biedt een aanbod voor 

voorstedelijke en interstedelijke structurele verplaatsingsnoden.  

                                                
5
 De conceptnota basisbereikbaarheid heet voluit: ‘‘Met basisbereikbaarheid naar een efficiënt en aantrekkelijk 

vervoersmodel in Vlaanderen dat optimaal tegemoetkomt aan de globale en lokale vervoersvraag’ 
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3. Aanvullend net – Dit aanvullend net krijgt een feederfunctie naar de lijnen van het 

kernnet en bestaat uit de meer ontsluitende lijnen die het kernnet complementeren.  

4. Vervoer op maat – Complementair aan de hogere netten laat dit vervoer op maat toe om 

op lokaal niveau vervoersoplossingen aan te bieden.  

Voor het kernnet en het aanvullend net zal de Vlaamse Regering VVM De Lijn aanduiden als 

interne operator. Dit zal aangevuld worden met lokale (al dan niet private) initiatieven voor het 

vervoer op maat.  

Om dit totale mobiliteitsnetwerk te managen is een modusonafhankelijke regisseur nodig. Deze 

regie is en blijft in handen van de Vlaamse overheid, onder de bevoegdheid van de minister 

bevoegd voor Mobiliteit. Daarnaast zal gewerkt worden met 13 vervoersregio’s. Welke actoren 

welke verantwoordelijkheden krijgen, zal mee uitgemaakt worden in de pilootprojecten.  

De vervoersregio’s zijn gebieden waarvan de gemeenten en/of delen van de gemeenten een 

samenhangend geheel vormen inzake mobiliteit met een vervoerskern en een invloedsgebied. 

De conceptnota legt er 12 vast in het Vlaamse Gewest en daarnaast één rond het Brusselse 

Hoofdstedelijke Gewest. Deze vervoersregio’s zijn ruimtelijke gebieden waarin de bottom-up 

bewaking, sturing en evaluatie van basisbereikbaarheid plaatsvindt. Binnen de vervoersregio’s 

wordt ingespeeld op de regionale vervoersvragen en wordt via een globale 

mobiliteitsbenadering een optimale bereikbaarheid van belangrijke maatschappelijke functies 

gegarandeerd.  

De werking van alle vervoersmodi zal zowel op Vlaams niveau als op het niveau van de 

vervoersregio’s permanent gemonitord worden. Uitgangspunten van evaluatie zijn 

kostendekkingsgraad, doorstroming, combimobiliteit, capaciteit, reisinformatie en geïntegreerde 

tarieven en ticketing.  

Het systeem van basisbereikbaarheid invoeren, vraagt aanpassingen aan het huidige aanbod 

en de uitbouw van performante vervoersregio’s. De uitrol zal eerst getest worden via 

proefprojecten. Deze proefprojecten zullen een jaar duren en vinden plaats in Mechelen, Aalst 

en Oostende-Westhoek. De opstart van de proefprojecten is voorzien voor de zomer van 2016. 

De evaluatie ervan gebeurt in het najaar van 2017 en het nieuwe regelgevende kader is voor 

2018.  

De financiering zal gebeuren via de huidige budgetten. De Vlaamse Regering acht dit mogelijk 

aangezien ze efficiëntiewinsten verwacht door het vraaggestuurd aanbod. 

5 MORA-advies conceptnota basisbereikbaarheid 

De MORA vindt het een goede keuze om te werken met een conceptnota en proefprojecten. 

Het geeft het middenveld een kans om actief mee te denken aan de uitwerking van het concept 

basisbereikbaarheid.  

De proefprojecten moeten volgens de MORA echter aan een aantal randvoorwaarden voldoen 

die vandaag niet zijn opgenomen in de conceptnota:  

 Het werken met proefprojecten vraagt een goede wettelijke onderbouw en een doordachte 

methodologie zodat de leerresultaten kunnen worden opgeschaald en toegepast op de 

overige vervoersregio’s.  
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 De proefprojecten moeten aangeven hoe de vervoersregio’s afgestemd worden op de 

regiovorming en –werking in het ontwerp Beleidsplan Ruimte Vlaanderen. Gemeenten 

dienen in functie van bestaande realiteiten en samenwerkingsverbanden te kunnen 

aansluiten bij andere, belendende regio’s.  

 De beperkte duur van een jaar, de snelle opstart en het feit dat er geen extra budget wordt 

voorzien, hypothekeren de ruimte om binnen de proefprojecten te experimenteren en zo tot 

de beste bereikbaarheidsoplossingen te komen.  

 De stakeholders en de gebruikers van basisbereikbaarheid moeten, ook op lokaal niveau, 

bij de werking en evaluatie van de proefprojecten betrokken worden.  

Doorheen het advies onderlijnt de MORA dat basisbereikbaarheid een maatschappelijk concept 

is dat vertrekt vanuit de nood van een inwoner van Vlaanderen aan de bereikbaarheid van 

basisfuncties. Basisbereikbaarheid is voor de MORA een openbare dienstverplichting die moet 

worden gegarandeerd door de Vlaamse overheid met volgende instrumenten :  

 Een ruimtelijk beleid dat inzet op de bundeling van functies en het versterken van kernen.  

 Een bestemmingsgericht mobiliteitssysteem waarin het openbaar vervoersnetwerk 

verknoopte en hoogwaardige corridors frequent bedient en andere modi maximaal 

aansluiten op de knooppunten.  

Voor de MORA is het belangrijk dat de gebruiker centraal staat bij de verdere concretisering van 

basisbereikbaarheid. De proefprojecten moeten de beste bereikbaarheidsoplossingen 

aanreiken volgens de behoeften van gebruikers ongeacht leeftijd, sociaaleconomische status, 

een woonplaats in een stedelijke of landelijke omgeving en toegankelijkheidsbeperkingen.  

De MORA ondersteunt de ambitie om basisbereikbaarheid op een maatschappelijk-efficiënte 

manier te bewerkstelligen maar vindt het belangrijk dat de betaalbaarheid van het 

vervoersaanbod voor de gebruiker wordt gegarandeerd. Volgens de MORA is er enkel ruimte 

voor een tariefdifferentiatie als dit tot een kwalitatieve verbetering van de dienstverlening leidt.  

De taak van de centrale regie zal erin bestaan om erover te waken dat basisbereikbaarheid 

wordt gegarandeerd en dat de opdeling in 13 vervoersgebieden niet leidt tot een versnippering 

van het vervoersaanbod en verplaatsingen tussen vervoersgebieden bemoeilijkt. De centrale 

regisseur dient, binnen en over de grenzen van de vervoersregio’s, te zorgen voor transparantie 

en eenduidigheid in tariefstructuren en tariefvoorwaarden en één uniek vervoersbewijs voor het 

volledige vervoerssysteem.  

De uitwerking van basisbereikbaarheid zal vragen om een integrale visie en samenwerking 

tussen verschillende beleidsdomeinen en beleidsniveaus. De MORA is tevreden dat in de 

conceptnota hiervoor een aanzet wordt gegeven maar formuleert hierbij volgende opmerkingen:  

 De MORA onderschrijft het uitgangspunt dat basisbereikbaarheid moet kaderen binnen de 

evolutie naar een efficiënter ruimtegebruik met minder bijkomend ruimtebeslag. De 

proefprojecten bieden volgens de MORA een uitgelezen kans om efficiënt ruimtegebruik en 

basisbereikbaarheid een eerste keer met elkaar te verzoenen.  

 Gezien het belang van het spoorvervoer voor de basisbereikbaarheid en de Vlaamse 

mobiliteit vindt de MORA dat het Vlaamse Gewest vanuit zijn mobiliteitsdoelstellingen mee 

de prioriteiten van het federale spoorbeleid moet kunnen bepalen.  

 De MORA vindt de denkpiste van geïntegreerde multimodale investeringsprogramma’s 

positief omdat dit bijdraagt aan een efficiënter en beter beleidsproces. De MORA vraagt 



   

 

 

Transitiebeheersovereenkomst De Lijn 

 

 

 
  14 

 

dan ook om hier zo snel mogelijk mee aan te vangen voor de vervoersregio’s in de 

pilootprojecten.  

 Uit de proefprojecten moet heel duidelijk blijken wie het best in staat is om een bepaalde 

regierol op zich te nemen en welke actor het best kan ingezet worden voor de uitvoering 

van bepaalde taken. 
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Advies 

Minister Weyts stelt dat er ‘in uitvoering van de conceptnota basisbereikbaarheid momenteel 

wordt gewerkt aan een transitiebeheersovereenkomst met De Lijn’. Deze transitiebeheers-

overeenkomst zal ingaan op 1 januari 2017. 

Het is voor de MORA onduidelijk wat de geplande tijdsduur is van deze 

transitiebeheersovereenkomst. De resultaten van de proefprojecten basisbereikbaarheid, 

waarvan de evaluatie is gepland in het najaar van 2017, zullen dus niet kunnen worden 

meegenomen bij de opmaak van deze beheersovereenkomst. De MORA raadt aan om, na de 

evaluatie van de proefprojecten basisbereikbaarheid, de nieuwe inzichten te verwerken in een 

transitieluik en als addendum toe te voegen aan de transitiebeheersovereenkomst. 

De MORA adviseert de Vlaamse Regering om de transitiebeheersovereenkomst met De Lijn 

voor vier jaar te laten gelden van 1 januari 2017 tot en met 31 december 2020. Deze timing 

biedt duidelijkheid voor de reiziger, De Lijn en voor de exploitanten. Het moet het ook mogelijk 

maken om, conform de richtlijnen van de EU verordening 1370/2007 betreffende een meer 

gecontroleerde mededinging, een gedegen regeling uit te werken voor de toegekende rol voor 

De Lijn als ‘interne operator’ voor het kernnet en het aanvullend net. 

De transitiebeheersovereenkomst met De Lijn moet volgens de MORA bepalingen bevatten om 

te voldoen aan volgende uitdagingen: 

 De continuïteit van de dienstverlening van De Lijn moet worden gegarandeerd zodat de 

reiziger zijn bestemmingen vlot kan bereiken. 

 In het transitieproces naar de geplande regelgeving van basisbereikbaarheid in 2018, moet 

er binnen de vervoersgebieden die deel uitmaken van de proefprojecten 

basisbereikbaarheid ruimte zijn om uit te zoeken welke actor het best in staat is om 

bereikbaarheidsoplossingen aan te reiken. De verkregen inzichten uit de evaluatie van de 

proefprojecten basisbereikbaarheid kunnen dan in een transitieluik als addendum worden 

toegevoegd aan de transitiebeheersovereenkomst en worden meegenomen bij de opmaak 

van een volgende beheersovereenkomst met De Lijn. 

In dit deel gaat de MORA verder in op beide uitdagingen en formuleert hij een aantal 

aanbevelingen. 

6 Continuïteit dienstverlening garanderen 

De Vlaamse Regering moet volgens de MORA met de transitiebeheersovereenkomst van De 

Lijn de continuïteit van de dienstverlening van De Lijn garanderen zodat de reiziger zijn 

bestemmingen vlot kan bereiken. Dit impliceert dat de reiziger centraal moet staan bij de 

opmaak van de nieuwe beheersovereenkomst van De Lijn. 

De reiziger dient ongeacht leeftijd, sociaaleconomische status, een woonplaats in een stedelijke 

of landelijke omgeving en toegankelijkheidsbeperkingen vlot het geregeld stads- en 

streekvervoer te kunnen gebruiken om zijn bestemmingen te bereiken. Voor de MORA moet de 

beheersovereenkomst met De Lijn dan ook de nodige bepalingen bevatten die de sociale, 

inclusieve opdracht van bereikbaarheid, toegankelijkheid en betaalbaarheid van het openbaar 

vervoer garanderen. 
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Volgende thema’s horen volgens de MORA in ieder geval thuis in de transitiebeheers-

overeenkomst met De Lijn:  algemene doelstellingen, rol en verantwoordelijkheden van De Lijn, 

sociale bepalingen en arbeidsvoorwaarden, duurzaam aanbod, combimobiliteit, de rol van De 

Lijn in het woon-werkverkeer, veiligheid, stiptheid, tevredenheid van de reiziger, informatie en 

communicatie, bedrijfsefficiëntie, participatie en transparantie, monitoring en evaluatie en 

maatschappelijk verantwoord ondernemen. 

In dit advies formuleert de MORA, op hoofdlijnen, aanbevelingen over een aantal van 

bovenstaande thema’s. 

6.1 Doelstellingen en rol De Lijn in het mobiliteitssysteem 

Voor de MORA moet de transitiebeheersovereenkomst met De Lijn meer zijn dan een 

opsomming van operationele doelstellingen maar moeten de rol en de verantwoordelijkheden 

van De Lijn duidelijk gedefinieerd worden. De filosofie van de conceptnota basisbereikbaarheid 

om te evolueren naar een meer vraaggestuurd hiërarchisch openbaar vervoersmodel moet 

duidelijk zijn opgenomen in de transitiebeheersovereenkomst met De Lijn.   

De conceptnota basisbereikbaarheid noemt de trein de ruggengraat van het openbaar vervoer 

en stelt dat de Vlaamse Regering De Lijn zal aanduiden als ‘interne operator’ voor het kernnet 

en het aanvullend net. Dit deel van het net zal aangevuld en versterkt worden door lokale (al 

dan niet private) initiatieven voor het vervoer op maat.  

De transitiebeheersovereenkomst moet bijgevolg de verschillende rollen en 

verantwoordelijkheden van De Lijn verduidelijken voor de, in de conceptnota 

basisbereikbaarheid aangehaalde, lagen van het hiërarchisch openbaar vervoersnetwerk: 

 De transitiebeheersovereenkomst moet aangeven hoe De Lijn, met combimobiliteit als 

uitgangspunt, operationeel zal samenwerken met de NMBS en hoe de dienstverlening van 

beide operatoren op elkaar zal afgestemd worden. Dit vraagt in eerste instantie ook 

betrokkenheid van De Lijn bij de opmaak van het nieuwe vervoersplan 2017 van de NMBS. 

 

 Zoals verreist volgens artikel 72 van de EU Verordening 1370/20076 werd op 22 juni 2016 

in het Publicatieblad van de EU gepubliceerd dat de Vlaamse Regering via een openbaar 

dienstcontract De Lijn aanduidt als interne operator. De Lijn kan met deze regelgeving ook 

een deel van de dienstverlening uitbesteden aan exploitanten. De Lijn krijgt deze rol van 

interne operator voor 3,5 jaar; van 1 juli 2017 tot 31 december 2020. 

 

                                                
6
 De markt van het openbare personenvervoer per bus, tram en metro zal worden vrijgemaakt als gevolg van de 

Europese verordening 1370/2007 betreffende een meer gecontroleerde mededinging. Verordening 1370/2007 
houdt rekening met de mogelijkheid van een volledig gedereguleerde markt maar geeft de voorkeur aan een 
wettelijk kader waarin de overheid aan bepaalde operatoren bepaalde exclusieve rechten kan geven. De keuze 
van de operator kan plaatsvinden op basis van concurrentie (aanbestedingen) of kan ook rechtstreeks 
gebeuren, aan een interne operator. Doorgaans zal een interne operator in elk geval geografische beperkingen 
opgelegd krijgen en geen offertes mogen indienen voor andere overheidsopdrachten buiten zijn toegewezen 
territorium. Indien onderaannemers worden ingeschakeld, is de interne operator verplicht een aanzienlijk deel 
van deze diensten zelf uit te voeren. 
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De transitiebeheersovereenkomst met De Lijn treedt in werking op 1 januari 2017. Het zal 

daarom belangrijk zijn dat de transitiebeheersovereenkomst zo is opgesteld dat ze 

beantwoordt aan alle richtlijnen en service levels zoals opgenomen in EU Verordening 

1370/2007 betreffende een meer gecontroleerde mededinging. 

 

Voor de MORA is het belangrijk dat het huidige samenwerkingsmodel met de exploitanten 

op basis van de 50-50 verhouding wordt verankerd in de beheersovereenkomst. 

 

 Voor het ‘vervoer op maat’ lopen momenteel proefprojecten in drie vervoersregio’s. Het is 

daarom belangrijk dat de transitiebeheersovereenkomst met De Lijn duidelijk aangeeft hoe 

De Lijn zal omgaan met deze transitieperiode en hoe zij de vervoersregioraden die deel 

uitmaken van de proefprojecten zal ondersteunen. De MORA formuleert hierover een 

aantal aanbevelingen in het tweede luik van dit advies. 

De transitiebeheersovereenkomst dient ook bepalingen te bevatten die de rol van De Lijn 

specificeren in de verschillende overlegstructuren waarin zij zetelt en de projecten, zoals 

Cambio, waar zij stakeholder van is. 

6.2 Betaalbaarheid en financiering 

De MORA ondersteunt de ambitie om het aanbod van De Lijn op een maatschappelijk-efficiënte 

manier te bewerkstelligen maar vindt het belangrijk dat de betaalbaarheid van het 

vervoersaanbod voor de reiziger wordt gegarandeerd door bijvoorbeeld te voorzien in sociale 

correcties.  

De MORA vraagt de Vlaamse Regering om voldoende financiële middelen ter beschikking te 

stellen van De Lijn om de haar toegewezen opdrachten succesvol te kunnen uitvoeren. Voor de 

MORA is het belangrijk dat De Lijn de voorziene middelen niet alleen inzet op de 

dienstverlening van het kernnet en het aanvullend net. De toegewezen middelen moeten 

eveneens gehanteerd worden voor de dienstverlening voor het vervoer op maat tot, na de 

proefprojecten basisbereikbaarheid, de alternatieve bereikbaarheidsoplossingen een generiek 

en juridisch sluitend kader hebben. 

Het is voor de MORA belangrijk dat gedurende de looptijd van de beheersovereenkomst de 

financiële middelen gevrijwaard blijven zodat de succesvolle uitvoering van de toegewezen 

opdrachten niet in het gedrang komt. 

De MORA vraagt om het investeringsbeleid van de voorbije jaren in het openbaar vervoer 

verder te zetten. De MORA vindt het bijvoorbeeld belangrijk dat de investeringen in de 

vergroening en verjonging van de vloot van De Lijn worden verdergezet en dat ook privé-

exploitanten worden aangemoedigd om ervaring op te doen met voertuigen met alternatieve 

aandrijftechnologieën. 

De MORA adviseert om een duidelijke en transparante definitie van de kostendekkingsgraad in 

de transitiebeheersovereenkomst op te nemen. Om een vergelijking en benchmark met de 

kostendekkingsgraad van andere operatoren uit andere gewesten en de buurlanden mogelijk te 

maken, sluit deze definitie best zo nauw mogelijk aan bij de gehanteerde definitie in die regio’s. 

De MORA stelt dat er ruimte is voor een zekere tariefdifferentiatie indien dit tot een kwalitatieve 

verbetering van de dienstverlening leidt. De MORA vindt het noodzakelijk dat er wordt ingezet 
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op transparantie en eenduidigheid in tariefstructuren en tariefvoorwaarden en op één uniek 

vervoersbewijs voor het volledige vervoerssysteem. 

6.3 Garantie bereikbaarheid functies en doelgroepen 

In zijn advies basisbereikbaarheid stelde de MORA dat om volwaardig te kunnen deelnemen 

aan het maatschappelijke leven, een inwoner van Vlaanderen nood heeft aan de 

bereikbaarheid van bestemmingen met diverse functies: 

 Bereikbaarheid van bestemmingen met economische functies zoals plaatsen van 

tewerkstelling. 

 Bereikbaarheid van bestemmingen met publieke en commerciële functies zoals 

onderwijsinstellingen, gezondheidsinstellingen, administratieve centra, gemeentehuizen, 

banken, bibliotheken en winkels. 

 Bereikbaarheid van bestemmingen met sociaal-culturele functies zoals het 

verenigingsleven, vrienden en familie, plaatsen van cultuur, sport en ontspanning. 

De MORA vindt de te bedienen aantrekkingspolen zoals ze zijn verduidelijkt in de bijlage van 

het besluit betreffende het netmanagement een goed vertrekpunt om mee te nemen bij de 

uitwerking van basisbereikbaarheid. Dit dient, op basis van de proefprojecten 

basisbereikbaarheid, nog verder te worden aangevuld met andere aantrekkingspolen. 

Voor de MORA is het belangrijk dat de transitiebeheersovereenkomst van De Lijn garandeert 

dat bovenstaande bestemmingen ontsloten blijven en een kwaliteitsvol aanbod wordt voorzien 

voor doelgroepen als senioren, jongeren, gemeenten met een derdebetalersysteem 

enzoverder. Voor deze doelgroepen is het belangrijk dat het aanbod, ook in de avonduren, 

voldoende amplitude heeft om bovenstaande bestemmingen te kunnen bereiken. 

Voor de MORA is woon-werkverkeer en de ontsluiting van moeilijk bereikbare 

tewerkstellingsplaatsen een prioriteit. De MORA wenst dan ook dat de 

transitiebeheersovereenkomst met De Lijn duidelijk aangeeft welke rol De Lijn kan spelen in het 

woon-werkverkeer en hoe De Lijn mee kan tegemoetkomen aan de problematiek van de 

moeilijk bereikbare bedrijventerreinen. 

6.4 Combimobiliteit vraagt samenwerking 
mobiliteitsactoren 

De conceptnota basisbereikbaarheid duidt dat binnen het gelaagd vervoersmodel het spoor de 

ruggengraat vormt van het openbaar vervoer en het aanbod van het stads- en streekvervoer 

niet op zichzelf staat maar deel uitmaakt van het totale mobiliteitsnetwerk. Vanuit de visie van 

combimobiliteit worden voor- en natrajecten met fiets, auto en andere vervoersmodi 

gefaciliteerd. Multimodale investeringsprogramma’s worden hiervoor gecentraliseerd opgesteld.  

De MORA vindt het positief dat dit principe is opgenomen in de conceptnota 

basisbereikbaarheid en adviseert om bij de opmaak van de transitiebeheersovereenkomst van 

De Lijn combimobiliteit, vanuit het perspectief van de gebruiker, maximaal na te streven.  

Om dit te kunnen bereiken is, gezien de bevoegdheidsverdeling, een goede afstemming met 

het federale beleidsniveau noodzakelijk. De Raad vraagt om alle middelen te gebruiken om te 
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kunnen wegen op het spoorbeleid zoals via de Vlaamse vertegenwoordiger in de Raad van 

Bestuur en via het Vlaamse Parlement.  

De MORA wil ook de rol van de Vlaamse overheid als wegbeheerder in de 

beheersovereenkomst gespecificeerd zien. De Raad pleit daarom om 

doorstromingsmaatregelen, bij nieuwe aanleg van infrastructuur, bij het structureel onderhoud, 

bij het uitrusten van kruispunten met ‘slimme’ verkeerslichten en bij omleidingen ten gevolge 

van werken op gewestwegen, op te nemen in de beheersovereenkomst. 

De MORA stelde in zijn advies op de conceptnota basisbereikbaarheid dat hij de denkpiste van 

geïntegreerde multimodale investeringsprogramma’s positief vindt. Zelf pleitte de Raad reeds 

voor de opmaak van investeringsprogramma’s voor mobiliteitsinfrastructuur en het bepalen van 

prioriteiten over de modi heen. De MORA vindt het ook aangewezen om in het kader van de 

realisatie van doorstromingsmaatregelen een investeringsprogramma op te stellen met alle 

wegbeheerders en stakeholders. 

6.5 Afstemming andere beleidsplannen en -niveaus 

Door zijn belangrijke rol in het duurzaam mobiliteitsbeleid bekleedt het openbaar vervoer en De 

Lijn een prominente plaats in het in opmaak zijnde Mobiliteitsplan Vlaanderen. Daarom vindt de 

MORA het belangrijk dat de beheersovereenkomst duidelijk de rol van De Lijn bij de uitvoering 

van dit plan vastlegt in haar missie en strategische organisatiedoelstellingen, maar ook dat de 

beheersovereenkomst desgevallend in overeenstemming moet worden gebracht met de 

uitdagingen en doelstellingen opgenomen in het Ontwerp Mobiliteitsplan Vlaanderen.  

Ook doelstellingen uit andere beleidsdomeinen moeten in de beheersovereenkomst gevalideerd 

worden. In het Vlaams Mitigatieplan 2013-2020 wordt bijvoorbeeld de omschakeling naar 

voertuigen met een beperkte CO2-uitstoot vooropgesteld. De MORA vraagt om de vergroening 

en verjonging van het voertuigenpark van De Lijn verder te zetten en daar de nodige financiële 

middelen voor te voorzien. 

De MORA vraagt de Vlaamse Regering om bij de opmaak van de 

transitiebeheersovereenkomst voldoende aandacht te hebben voor het belang van de mobiliteit 

in Brussel en de strategische keuzes die hieromtrent werden vastgelegd in het Brussels 

Mobiliteitsplan Iris II. Gezien het belang voor de Vlaamse reiziger moet De Lijn de opdracht 

krijgen om met de MIVB gemeenschappelijke operationele afspraken te maken voor een 

optimalisatie van een klantgerichte dienstverlening. Dit moet leiden tot meer 

grensoverschrijdende verbindingen en eenduidige haltes en overstapmogelijkheden. 

De performantie van het geregeld stads- en streekvervoer is voor een deel ook afhankelijk van 

een aantal maatregelen die moeten worden genomen in samenspraak met gemeenten en 

steden. De MORA adviseert om een bindend kader met steden en gemeenten op te stellen 

waarin een aantal doelstellingen zijn opgenomen. De MORA denkt bijvoorbeeld aan 

maatregelen inzake de doorstroming van het geregeld stads- en streekvervoer en de 

toegankelijkheid van de halte-accommodatie. 

De Lijn vervult vandaag een belangrijke rol bij de totstandkoming van gemeentelijke 

mobiliteitsplannen en in de overlegstructuur van de (inter-) gemeentelijke 

begeleidingscommissie. Dit is belangrijk voor een goede afstemming met het gemeentelijk 

niveau. De MORA vraagt om dit in de nieuwe beheersovereenkomst te valideren.  
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6.6 Naar een gedegen monitoring en evaluatie van de 
beheersovereenkomst 

Volgens de MORA neemt de transitiebeheersovereenkomst met De Lijn best de vorm aan van 

een resultaatsverbintenis voor die doelstellingen waarvan de realisatie volledig in handen ligt 

van De Lijn en op voorwaarde dat voldoende financiële middelen worden ter beschikking 

gesteld door de Vlaamse Regering. 

De MORA wil het belang onderstrepen van een gedegen monitoring, op basis van duidelijke 

indicatoren, van de transitiebeheersovereenkomst van De Lijn en formuleert daartoe volgende 

aanbevelingen: 

 Samen met een analyse van de rapporten van de Vlaamse ombudsdienst met betrekking tot 

De Lijn en input van de klantendienst van De Lijn, kan een jaarlijkse tevredenheidsmeting 

en kwaliteitsonderzoek door een onafhankelijke partij ertoe bijdragen dat pijnpunten sneller 

worden blootgelegd. 

 

 Het toevoegen en verfijnen van bepaalde indicatoren kan volgens de MORA bijdragen tot 

een effectievere meting van resultaten van de uitvoering van de beheersovereenkomst en 

van de impact op de mobiliteit in het algemeen. De MORA raadt aan om, met het oog op de 

opvolging van de 40/60 doelstelling van het PACT 2020, bijkomende indicatoren inzake 

woon-werkverkeer te ontwikkelen. De MORA denkt onder andere aan het aantal 

reizigerskilometer en het reisgedrag tijdens de spitsuren (aantal reizigers en plaats- en 

tijdskenmerken van hun verplaatsingen). Belangrijk zijn ook gegevens die het effect op de 

modale verdeling weergeven van verbeteringen van het aanbod van De Lijn, bijvoorbeeld 

door de invoering van snelbussen, of het invoeren van doorstromingsmaatregelen. 

Mogelijke indicatoren hierbij zijn de overstap van autogebruikers, fietsers of voetgangers 

naar De Lijn en de meting van de efficiëntieverhoging van doorstromingsmaatregelen. 

 

 De uitrol van ReTiBo zal gegevens opleveren voor een aantal nieuwe indicatoren en 

bestaande indicatoren beter onderbouwen. De MORA raadt aan om ook op andere 

manieren gegevens te verzamelen. Zo kan bijvoorbeeld via enquêtes worden nagegaan wie 

de net-niet reizigers zijn en kan De Lijn klanten en reizigersverenigingen bevragen om na te 

gaan welke drempels er zijn bij het voor- en natransport. 

 

 Stiptheid is een kwaliteitscriterium dat De Lijn slechts gedeeltelijk in de hand heeft: tram en 

bus zijn voor een vlotte doorstroming afhankelijk van de wegbeheerders. De Vlaamse 

overheid en steden en gemeenten hebben een grote verantwoordelijkheid om de 

doorstroming van het stads- en streekvervoer te faciliteren. De Lijn dient haar volle 

medewerking te verlenen aan de overheid en de betrokken stakeholders om een 

stiptheidsnorm uit te werken die rekening houdt met de gehele verplaatsingsketen. Daarbij 

moet vastgelegd worden welk % van de reizigers, dus niet van de voertuigen, hun 

eindbestemming op tijd moet bereiken. Het is noodzakelijk dat de meting van de stiptheid 

onafhankelijk kan gebeuren en dat tussentijdse evaluaties worden aangewend om, waar 

nodig, de stiptheid van de verplaatsingsketen te optimaliseren.  
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7 Transitie mogelijk maken: proefprojecten 
basisbereikbaarheid ondersteunen 

In de conceptnota basisbereikbaarheid werd aangekondigd dat de uitrol van 

basisbereikbaarheid zou getest worden met proefprojecten van een jaar in de vervoersregio’s 

Mechelen, Aalst en Oostende-Westhoek. Deze proefprojecten worden vanuit het totaalaanbod 

(dus ook NMBS, De Lijn, vervoer op maat, …) en in nauwe samenwerking met lokale besturen 

en lokale initiatieven opgesteld. Ook in andere vervoersregio’s kunnen stappen gezet worden 

om te komen tot een aansturing op maat en een versterkte lokale agenda op het niveau van de 

vervoerregio. 

De conceptnota stelt dat de opstart van de proefprojecten is voorzien voor de zomer van 2016. 

De evaluatie ervan is gepland voor het najaar van 2017 en het nieuwe regelgevende kader is 

voor 2018. De financiering gebeurt via de huidige budgetten.  

De MORA reageerde in zijn advies op de conceptnota basisbereikbaarheid positief op de 

methodiek van de proefprojecten maar maakte daarbij de kanttekening dat de beperkte duur 

van een jaar, de snelle opstart en het feit dat er geen extra budget wordt voorzien, de ruimte 

hypothekeren om binnen de proefprojecten te experimenten en zo tot de beste 

bereikbaarheidsoplossingen te komen.  

Het ‘decreet houdende de invoering van een regelluw kader in functie van de proefprojecten 

basisbereikbaarheid’ van 8 juli 2016 stelt dat na een tussentijdse evaluatie na 3 maanden de 

Vlaamse Regering kan beslissen om desgevallend voorafgaand aan de volledige uitrol een 

beperkt aantal andere projecten, waarbinnen het regelluw kader kan gelden, kan opstarten. Dit 

decreet treedt buiten werking op 31 maart 2018. 

De MORA stelt vast dat deze proefprojecten basisbereikbaarheid vandaag nog niet van start 

zijn gegaan. Er is vandaag nog geen duidelijk zicht op de grootte en afbakening van de 

geselecteerde vervoersregio’s, op de samenstelling van vervoersregioraden, het gewicht van de 

actoren die hierin zullen zetelen, de budgetten die zij ter beschikking zullen krijgen enzoverder. 

In het transitieproces naar de geplande regelgeving van basisbereikbaarheid in 2018, moet er 

binnen de vervoersgebieden die deel uitmaken van de proefprojecten basisbereikbaarheid 

ruimte zijn om uit te zoeken welke actor het best in staat is om bereikbaarheidsoplossingen aan 

te reiken.  

Het is daarom belangrijk dat de transitiebeheersovereenkomst met De Lijn duidelijk aangeeft 

hoe De Lijn zal omgaan met deze transitieperiode en hoe zij de vervoersregioraden die deel 

uitmaken van de proefprojecten zal ondersteunen.  

Voor de MORA moet de transitiebeheersovereenkomst met De Lijn dan ook bepalingen 

bevatten die volgende garanties vastleggen:  

 De Lijn garandeert om, in elke fase van de proefprojecten basisbereikbaarheid en 

leerlingenvervoer, zijn kennis en expertise maximaal ten dienste te stellen van de 

vervoersregioraden en andere stakeholders zodat zij tot de beste 

bereikbaarheidsoplossingen kunnen komen. 

 De proefprojecten basisbereikbaarheid gaan hoofdzakelijk op zoek naar 

bereikbaarheidsoplossingen voor het vervoer op maat. Dit zijn taken die vandaag onder 
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andere worden uitgevoerd door De Lijn. De Vlaamse overheid moet garanderen dat de 

huidige dienstverlening van De Lijn en de daartoe voorziene budgetten gevrijwaard blijven 

minstens tot, na de evaluatie van de proefprojecten leerlingenvervoer en 

basisbereikbaarheid, de alternatieve bereikbaarheidsoplossingen een generiek en juridisch 

sluitend kader hebben. 

De MORA raadt aan om, na de evaluatie van de proefprojecten basisbereikbaarheid, de nieuwe 

inzichten te verwerken in een transitieluik en dit als addendum toe te voegen aan de 

transitiebeheersovereenkomst. 


