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Krachtlijnen 

In dit advies formuleert de MORA een aantal aandachtspunten voor de verdere vormgeving van 

het vervoer op maat en de mobiliteitscentrale. Een aantal van deze punten worden best 

meegenomen vóórdat de mobiliteitscentrale in de markt wordt gezet. De MORA vindt dat het 

lastenboek ook vanuit een maatschappelijk perspectief moet worden nagelezen om de 

mobiliteitscentrale optimaal vorm te geven. De MORA is bereid hier zijn volle medewerking aan 

te verlenen. 

Respecteer de bevoegdheid van de vervoerregioraden 

De MORA wenst dat de vooropgestelde volgorde van mobiliteitsplanning en de bevoegdheden 

van de vervoerregioraden, zoals bepaald in het decreet basisbereikbaarheid, worden 

gerespecteerd. Dat betekent dat er per vervoerregio eerst een goedgekeurd regionaal 

mobiliteitsplan moet zijn alvorens de mobiliteitscentrale in de markt wordt gezet om voor het 

vervoer op maat contracten af te sluiten met vervoerders. Alle vervoerregioraden moeten hun 

lokale noden, het gewenste aanbod aan vervoer op maat en de beoogde tarieven kunnen duiden 

zodat daarmee rekening kan gehouden worden bij de aanbesteding van de mobiliteitscentrale. 

Stel de reiziger centraal 

Bij de verdere vormgeving van het vervoer op maat en de mobiliteitscentrale moet de reiziger 

centraal staan. Dit moet het uitgangspunt zijn bij de monitoring en kwaliteitsgarantie, de 

rechtsmatigheidstoets, de klachtenbehandeling en informatievoorziening. In dit advies vragen we: 

 in het bestek voor de mobiliteitscentrale ‘key performance indicators’ en ‘service levels’ op 

te nemen waarbij de reiziger centraal staat. 

 voor de rechtsmatigheidstoets voor het doelgroepenvervoer maximaal gebruik te maken van 

de bestaande screenings. 

 duidelijk te communiceren dat de gebruiker zich kan wenden tot de Vlaamse Ombudsdienst 

als hij niet tevreden is over hoe de mobiliteitscentrale zijn klacht heeft behandeld. We vragen 

dat de mobiliteitscentrale jaarlijks een klachtenrapport publiek ter beschikking stelt. 

 dat de mobiliteitscentrale ook correcte info verschaft over vervoerdiensten die zij niet zelf 

contracteert zoals spelers van gedeelde mobiliteit, lokale initiatieven en vrijwilligersvervoer. 

De aanwezigheid van lokale kennis moet worden verankerd in het bestek. 

Voorzie meer middelen en gelijke tarieven 

Uit de eerste indicaties van het beschikbare budget voor het vervoer op maat stelt de MORA vast 
dat het budget ontoereikend zal zijn om een kwalitatief aanbod te garanderen. De MORA vindt 
dat de financiële verantwoordelijkheid voor het vervoer op maat niet alleen bij de lokale overheden 
mag liggen en vraagt de Vlaamse Regering om meer middelen vrij te maken voor het vervoer op 
maat.  

De MORA sluit zich aan bij de doelstelling om één vervoersbewijs te voorzien voor de volledige 

verplaatsing. Het is ook noodzakelijk dat er binnen en over de grenzen van de vervoerregio’s 

wordt ingezet op transparante en eenduidige tariefstructuren en -voorwaarden. De 

mobiliteitscentrale moet een actieve rol spelen om er mee voor te zorgen dat reizigers een 

vervoersgrensoverschrijdende verplaatsing kunnen maken met één ticket en aan gelijke tarieven.   
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Beperk vervoer op maat niet enkel tot voertuigen 8+1 

Bij het in de markt zetten van de vervoercontracten voor vaste trajecten en de uitbouw van 

flexsystemen mag de capaciteit van de in te zetten voertuigen zich niet enkel beperken tot 

voertuigen 8+1. 

De conceptnota duidt dat de vervoerregio’s een ‘menukaart’ krijgen van het type vervoer dat de 

mobiliteitscentrale kan beheren. Voor de MORA mag deze ‘menukaart’ geen vaste lijst zijn, maar 

een vertrekpunt dat volgens lokale noden flexibel kan worden aangevuld. In het bestek moet 

staan dat de mobiliteitscentrale ‘future proof’ moet werken en nieuwe mobiliteitsontwikkelingen 

maximaal moet ondersteunen. 

Richt een onafhankelijke MaaS regulator op 

Om een gelijk speelveld te garanderen voor publieke en private MaaS-operatoren, adviseert de 

MORA om een onafhankelijke MaaS-regulator op te richten vóórdat de mobiliteitscentrale in 

werking treedt. Deze regulator moet in samenwerking met het (mobiliteits-) middenveld en andere 

relevante stakeholders zoals MaaS-platformen, technologiebedrijven, telecomoperatoren enz. de 

spelregels voor een Vlaams MaaS ecosysteem bepalen en handhaven. In dit advies lijst de 

MORA de belangrijkste taken voor een Vlaamse MaaS-regulator op. 
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Inleiding 

1 Situering 

Op vrijdag 10 mei 2019 keurde de Vlaamse Regering de conceptnota ‘Uitwerking 

Mobiliteitscentrale’ goed. De conceptnota duidt dat de mobiliteitscentrale via een 

overheidsopdracht in de markt zal worden gezet en dat het kwaliteitskader voor de data, 

integrated ticketing en interoperabiliteit zal worden uitgewerkt voor het MaaS-ecosysteem in 

Vlaanderen. 

De MORA is op 14 mei gevraagd om een advies te geven over deze conceptnota. De 

adviestermijn bedraagt 30 dagen.  

Op de raadsvergadering van 24 mei heeft het departement MOW de conceptnota toegelicht en 

uitgebreid antwoord gegeven op de vragen en opmerkingen van de leden. We willen de sprekers 

bedanken voor hun verduidelijking. 

In dit advies formuleert de MORA een aantal aandachtspunten die moeten worden meegenomen 

vóór de mobiliteitscentrale in de markt wordt gezet. De MORA is bereid het lastenboek na te lezen 

op het maatschappelijk perspectief zodat de mobiliteitscentrale optimaal kan worden 

vormgegeven. 

2 Korte inhoud 

Het decreet basisbereikbaarheid van 26 april 2019 bepaalt dat de operationele regiefunctie voor 

het vervoer op maat wordt georganiseerd door een mobiliteitscentrale die instaat voor het 

plannen, boeken en betalen van ritten. De centrale verschaft informatie over alle 

openbaarvervoerdiensten, analyseert de vervoersvragen en mobiliteitsmogelijkheden van de 

gebruiker en verwijst desgevallend door. Vervoeraanvragen voor ritten worden verzameld, 

efficiënt ingepland en vervolgens uitgezet bij één of meerdere vervoerders of vervoerdiensten. 

De mobiliteitscentrale factureert de ritprijzen en behandelt de klachten van gebruikers. 

Het is de Vlaamse Regering die de werking van de mobiliteitscentrale zal bepalen, waarbij zal 

worden gewaakt over de continuïteit van de werking. De conceptnota formuleert volgende 

uitgangspunten: 

 vervoersoplossingen worden aangeboden aan zowel open gebruikers, dit zijn gebruikers die 

omwille van plaats en tijdstip geen gebruik kunnen maken van het aanwezige net, als aan 

doelgroepen en dit over alle exploitanten.  

 de mobiliteitscentrale zorgt voor het aanbod van vervoer op maat. Eenvoudige 

exploitatievoorwaarden moeten het mogelijk maken om initiatieven voor collectief 

aangeboden vervoer of vervoer op maat te capteren. Door een gecoördineerde aanpak van 

alle vervoersinitiatieven en uitvoerders wil men de huidige middelen efficiënter inzetten. De 

vrijheid voor deze initiatieven en de uitvoerder wordt verruimd, zonder de aansluitbaarheid 

van verschillende initiatieven op elkaar uit het oog te verliezen.  

 de mobiliteitscentrale vervult een sleutelrol in de vormgeving en uitvoering van vervoer op 

maat en de verdere toekomstige ontwikkeling ervan. Het is daarom van groot belang dat de 

mobiliteitscentrale handelt in belang van de opdrachtgever.  

 de mobiliteitscentrale dient vanuit haar sleutelrol de onafhankelijkheid te borgen ten aanzien 

van haar handelen richting de uitvoerders van het vervoer/ de mobiliteitsdiensten. In de 
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uitvoering van de opdracht zal de mobiliteitscentrale de wijze waarop zij de onafhankelijkheid 

borgt dienen aan te tonen. De opdrachtgever zal hier strikt op toezien. 

Met de mobiliteitscentrale kiest de Vlaamse Regering voor een publiek gefinancierde integrator. 

Het is de bedoeling dat reizigers hun (multimodale) trip kunnen plannen, boeken en betalen via 

de mobiliteitscentrale (telefonisch, via app of via facturatie). De conceptnota duidt dat de 

mobiliteitscentrale zal evolueren naar een ‘Mobility as a Service (MaaS)’ operator. Het is de 

ambitie van de Vlaamse Regering om de mobiliteitscentrale te laten evolueren naar een MaaS 

operator die beleidsdoelstellingen in het MaaS aanbod integreert.  

Er zal een kwaliteitskader worden opgemaakt en gevalideerd om het MaaS ecosysteem optimaal 

te laten werken en een goede marktwerking te realiseren. De conceptnota duidt dat het belangrijk 

is dat een open speelveld (cfr. level-playing-field) wordt gecreëerd met ruimte voor nieuwe 

spelers. Belangrijke onderdelen van dit beleid zijn: het delen van data en het realiseren van 

interoperabiliteit voor ticketing- en betaalsystemen.  

Er zal ingezet worden op onderzoek en debat over mogelijke verdienmodellen binnen het Vlaams 

MaaS ecosysteem. De conceptnota duidt dat, gelet op de sterke verwevenheid tussen uitvoering 

en regie, bij de opstart van basisbereikbaarheid het departement MOW de aansturing voor haar 

rekening zal nemen. In een latere fase kan een onafhankelijke MaaS-regulator worden opgericht, 

al dan niet via marktbevraging.   
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Advies 

In dit advies formuleert de MORA een aantal aandachtspunten voor de verdere vormgeving van 

het vervoer op maat en de mobiliteitscentrale. Een aantal van deze punten worden best 

meegenomen vóórdat de mobiliteitscentrale in de markt wordt gezet. De MORA vindt dat het 

lastenboek ook vanuit een maatschappelijk perspectief moet worden nagelezen om de 

mobiliteitscentrale optimaal vorm te geven. De MORA is bereid hier zijn volle medewerking aan 

te verlenen. 

3 Respecteer de bevoegdheid van de 
vervoerregioraden  

Het decreet basisbereikbaarheid bepaalt dat de vervoerregioraad verantwoordelijk is voor de 

opmaak van het regionaal mobiliteitsplan en als taak heeft om het aanvullend net en het vervoer 

op maat te bepalen. De tactische regie over het vervoer op maat komt toe aan de 

vervoerregioraad, de operationele regie is een taak voor de mobiliteitscentrale. 

Het is de ambitie om het kernnet en aanvullend net operationeel te hebben op 13 december 2020. 

De MORA beklemtoont dat het belangrijk is dat dan ook de mobiliteitscentrale volledig 

operationeel is. Als gevolg van deze ambitieuze timing, wordt de opmaak van de regionale 

mobiliteitsplannen in 2 fases opgedeeld: in een eerste fase worden tegen eind 2019 de 

vervoerplannen gerealiseerd, daarna wordt pas de rest van het mobiliteitsplan gerealiseerd. De 

vooropgestelde timing van de goedkeuring van de volledige mobiliteitsplannen is niet duidelijk. 

Het ziet er naar uit dat de mobiliteitscentrale in de markt zal worden gezet vóórdat de 

vervoerregioraden de regionale mobiliteitsplannen, de vervoersplannen en het vervoer op maat 

kunnen goedkeuren. Deze volgorde is niet logisch. 

De MORA wenst dat de vooropgestelde volgorde van mobiliteitsplanning en de bevoegdheden 

van de vervoerregioraden, zoals bepaald in het decreet basisbereikbaarheid, worden 

gerespecteerd. Dat betekent dat er per vervoerregio eerst een goedgekeurd regionaal 

mobiliteitsplan moet zijn alvorens de mobiliteitscentrale in de markt wordt gezet om voor het 

vervoer op maat contracten af te sluiten met vervoerders. Alle vervoerregioraden moeten hun 

lokale noden, het gewenste aanbod aan vervoer op maat en de beoogde tarieven kunnen duiden 

zodat daarmee rekening kan gehouden worden bij de aanbesteding van de mobiliteitscentrale. 

4 Stel de reiziger centraal 

De conceptnota stelt dat de mobiliteitscentrale handelt in het belang van de opdrachtgever. Voor 

de MORA moet de mobiliteitscentrale handelen in het belang van de reiziger. Dit moet het 

uitgangspunt zijn bij de verdere vormgeving van het vervoer op maat en de mobiliteitscentrale. 

4.1 Monitoring en kwaliteitsgarantie 

Het decreet basisbereikbaarheid bepaalt in art. 32 §4 dat de Vlaamse Regering de minimale 

principes kan vastleggen voor het ontwerp van het vervoer op maat en de wijze van evaluatie en 

bijsturing. De vervoerregioraad bepaalt de bedieningsgebieden en kan aanvullende normering 

opleggen voor de kwaliteitseisen voor het vervoer op maat. Op 17 mei 2019 kwam 

de omzendbrief omtrent de vervoerregiowerking als mededeling op de Vlaamse Regering. De 
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MORA betreurt dat bovenstaande bepalingen uit het decreet niet werden opgenomen en 

verduidelijkt in de omzendbrief. Voor de MORA is het noodzakelijk dat de Vlaamse Regering 

minimale service levels bepaalt voor het vervoer op maat en dat dit wordt uitgewerkt in 

uitvoeringsbesluiten. 

De garantie op een kwaliteitsvolle dienstverlening van de mobiliteitscentrale blijft een 

verantwoordelijkheid van de overheid. Om de monitoring en kwaliteitsbewaking efficiënt te laten 

verlopen zal het belangrijk zijn dat er in het bestek voor de mobiliteitscentrale ‘key performance 

indicators’ en ‘service levels’ worden opgenomen. De reiziger moet hierbij centraal staan zodat 

b.v. kan gemeten worden of de mobiliteitscentrale hem volgens zijn profiel heeft doorverwezen 

naar de juiste vervoerder, of hij snel correcte informatie kreeg van de mobiliteitscentrale, of hij 

tevreden is als klant enzoverder.  

Er moet volledige transparantie zijn over de werking van de mobiliteitscentrale voor de 

vervoersautoriteit, de vervoerregioraden en andere stakeholders. Daarom adviseert de MORA 

dat de mobiliteitscentrale jaarlijks op haar website een tevredenheidsonderzoek en 

performantierapport publiceert.  

4.2 Rechtmatigheidstoets 

De conceptnota verduidelijkt dat het vervoer op maat zich richt op twee gebruikersgroepen: de 

open gebruiker en de doelgroepreiziger. De doelgroepreiziger is de gebruiker die geen gebruik 

kan maken van het aanwezige trein-, kern- of aanvullend net. Hij kan voor zijn verplaatsing 

gebruik maken van deur-deur en kamer-tot-kamer vervoer. Deze reizigers doen momenteel 

beroep op de MAV’s en DAV’s voor hun verplaatsingen. Ook de leerlingen die beschikken over 

het recht op collectief leerlingenvervoer buitengewoon onderwijs behoren tot de beoogde 

doelgroepen. Voor deze groepen wordt getoetst of iemand in aanmerking komt voor het 

specifieke vervoersaanbod en er een rechtmatigheidstoets gebeurt. 

Om te vermijden dat mensen uit de doelgroepen nog maar eens een onderzoek moeten 

ondergaan, vindt de MORA het belangrijk dat hierbij maximaal gebruik wordt gemaakt van reeds 

bestaande screenings zoals de tussenkomst voor mobiliteitshulpmiddelen, persoonsvolgende 

financiering, zorgbudget voor ouderen met zorgnood, Minder Mobielen Centrales, enzoverder.  

4.3 Klachtenbehandeling 

Het decreet basisbereikbaarheid bepaalt dat het een taak is van de mobiliteitscentrale om de 

klachten van gebruikers te behandelen. Voor de MORA moet er ook duidelijk worden 

gecommuniceerd aan de gebruiker dat hij zich steeds kan wenden tot de Vlaamse Ombudsdienst 

indien hij niet tevreden is over manier waarop de mobiliteitscentrale zijn klacht heeft behandeld. 

De Raad adviseert de mobiliteitscentrale, zoals De Lijn, om jaarlijks een klachtenrapport op te 

stellen en publiek ter beschikking te stellen. 

4.4 Toegankelijke informatie 

Voor de gebruiker moet de mobiliteitscentrale een gekend centraal aanspreekpunt zijn voor 

informatie over alle openbaarvervoerdiensten. Het is voor de MORA belangrijk dat de 

mobiliteitscentrale ook correcte informatie verschaft over vervoerdiensten die zij niet zelf 

contracteert zoals spelers van gedeelde mobiliteit, lokale initiatieven en vrijwilligersvervoer dat in 
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een bepaalde regio een structureel aanbod kan bieden. De aanwezigheid van lokale kennis moet 

verankerd worden in het technisch bestek dat in de markt wordt gezet. De centrale dient ook info 

te verschaffen over de assistentie die doelgroepen kunnen krijgen op het aanbod van De Lijn en 

de NMBS. 

In het bestek van de mobiliteitscentrale moet ook worden opgenomen dat informatie niet enkel 

digitaal, via een website of app, kan worden aangeboden maar dat er ook moet voorzien worden 

in een gratis telefooncentrale die 24 uur op 24 en 7 dagen op 7 bereikbaar is. 

Gebruikers zullen aanvragen hebben voor grensoverschrijdende ritten. Daarom zal het belangrijk 

zijn dat de mobiliteitscentrale informatie verschaft over het aanbod in het Brussels Hoofdstedelijk 

Gewest, Wallonië en de grensgebieden in Nederland, Frankrijk en Duitsland. Dit moet ook 

duidelijk worden opgenomen in het bestek voor de mobiliteitscentrale. 

5 Voorzie meer middelen en gelijke tarieven 

5.1 Budget vervoer op maat 

In de legislatuur 2014-2019 waren de uitgangspunten van de Vlaamse Regering voor de 
financiering van basisbereikbaarheid: budgetneutraliteit, gesloten enveloppes per vervoerregio 
en kostenefficiëntie. Een belangrijke financiële verantwoordelijkheid voor het vervoer op maat 
komt bij de lokale overheden te liggen.  
 
Uit de eerste indicaties van het beschikbare budget voor het vervoer op maat stelt de MORA vast 
dat het budget ontoereikend zal zijn om een kwalitatief aanbod te garanderen. De MORA vindt 
dat de financiële verantwoordelijkheid voor het vervoer op maat niet alleen bij de lokale overheden 
mag liggen en vraagt de Vlaamse Regering om meer middelen vrij te maken voor het vervoer op 
maat.  
 
Tot op vandaag is er nog geen volledig zicht op de exacte budgetten die kunnen aangewend 
worden voor het vervoer op maat. Het moet snel duidelijk zijn hoe het theoretisch groeitraject van 
het vervoer op maat, zoals uitgetekend in de studie van Deloitte, zal worden gefinancierd, en hoe 
het zich zal verhouden tot de financiering en organisatie van het leerlingenvervoer buitengewoon 
onderwijs. 

5.2 Tarief- en ticketintegratie 

Het decreet basisbereikbaarheid bepaalt dat de Vlaamse Regering het tariefbeleid voor het kern- 

en aanvullend net coördineert en de tarieven bepaalt. De vervoerregioraad coördineert het 

tariefbeleid voor het vervoer op maat en bepaalt de tarieven. De exploitanten kunnen 

onderbouwde voorstellen voorleggen wat betreft hoogte en structuur van het tarief.  

De conceptnota stelt dat, aansluitend bij het principe van ‘integrated ticketing’ (1 ticket voor de 

volledige verplaatsing) dat door de EU wordt nagestreefd, er wordt gestreefd naar één 

vervoersbewijs tegen de opstart van de mobiliteitscentrale. 

De MORA sluit zich aan bij de doelstelling om één vervoersbewijs te voorzien voor de volledige 

verplaatsing. Het is ook noodzakelijk dat er binnen en over de grenzen van de vervoerregio’s 

wordt ingezet op transparante en eenduidige tariefstructuren en -voorwaarden. De 

mobiliteitscentrale moet een actieve rol spelen om er mee voor te zorgen dat reizigers een 

vervoersgrensoverschrijdende verplaatsing kunnen maken met één ticket en aan gelijke tarieven.   
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6 Beperk vervoer op maat niet enkel tot 
voertuigen 8+1 

De conceptnota duidt dat, op het leerlingenvervoer voor bijzonder onderwijs na, het vervoer op 

maat zal worden uitgevoerd met kleinschalige initiatieven met voertuigen met een capaciteit van 

8+1. Volgens de MORA zondigt dit tegen de principes van de conceptnota die stelt dat het 

departement MOW modusneutraal moet zijn. Bij het in de markt zetten van de vervoercontracten 

voor vaste trajecten en de uitbouw van flexsystemen mag de capaciteit van de in te zetten 

voertuigen zich niet enkel beperken tot voertuigen 8+1. 

In de praktijk kunnen goede redenen zijn waarom grotere voertuigen op vaste trajecten en in 

flexsystemen nodig zijn. Bijvoorbeeld omdat er tijdelijk of permanent grotere vervoersstromen zijn 

die de inzet van grotere voertuigen verantwoorden. In dergelijke gevallen zou het, noch vanuit 

economisch, noch vanuit ecologisch standpunt interessant zijn om met meerdere kleine 

voertuigen te gaan werken. Het systeem van de Pendelbus in de Haven van Antwerpen is hier 

een voorbeeld van. Dit is een flexibel systeem waarbij de vervoerder de capaciteit die hij op de 

weg zet, moet aanpassen aan de effectieve vervoersvraag. In dit systeem wordt zowel een 

beroep gedaan op voertuigen met kleinere als met grotere capaciteiten. 

Daarnaast verwijzen we naar één van de initiële bedoelingen van het vervoer op maat, namelijk 

het efficiënter inzetten van middelen die nu al worden geïnvesteerd in de vele bestaande 

systemen van het vervoer op maat. In dat kader kunnen bijvoorbeeld voertuigen die in het 

schoolvervoer worden ingezet, en waarvan de vaste kosten dus reeds betaald zijn, ook in andere 

vormen van vervoer op maat worden ingezet. Het zal op case-by-case basis beslist moeten 

worden of dit nuttig is of niet. Daarom is het niet wenselijk om dit al op voorhand uit te sluiten. 

De conceptnota duidt dat de vervoerregio’s een ‘menukaart’ van het type vervoer dat de 

mobiliteitscentrale kan beheren, zullen aangeboden krijgen. Voor de MORA mag deze 

‘menukaart’ geen vaste lijst zijn, maar een vertrekpunt dat volgens lokale noden flexibel kan 

worden aangevuld. In het bestek moet staan dat de mobiliteitscentrale ‘future proof’ moet werken 

en nieuwe mobiliteitsontwikkelingen maximaal moet ondersteunen. 

7 Richt een onafhankelijke MaaS regulator op 

Voor de MORA is de visie van de Vlaamse Regering met betrekking tot de MaaS-markt 

onduidelijk: de conceptnota vertaalt het MaaS-ecosysteem niet naar de Vlaamse context en het 

groeipad en de tijdslijn van de mobiliteitscentrale naar een ‘MaaS ecosysteem model 4’ is nog 

niet vastgelegd.  

In de conceptnota kiest de Vlaamse Regering voor een publiek gefinancierde mobiliteitscentrale 

die zal evolueren naar een MaaS-operator, anderzijds moet er een open speelveld (cfr. level-

playing) worden gecreëerd met ruimte voor nieuwe spelers. Voor de MORA moet de Vlaamse 

Regering haar visie duidelijk maken zodat private investeerders zekerheid hebben voor de 

toekomst. Onzekerheid is immers schadelijk voor de ontwikkeling van deze nieuwe markt. Het 

moet duidelijk zijn waar de taken van de mobiliteitscentrale eindigen: is die enkel een actieve 

speler met betrekking tot het vervoer op maat of zal die moeten evolueren tot een echte Vlaamse 

MaaS-speler? 

Om een gelijk speelveld te garanderen voor publieke en private MaaS-operatoren, adviseert de 

MORA om een onafhankelijke MaaS-regulator op te richten vóórdat de mobiliteitscentrale in 



  

 
Conceptnota ‘Uitwerking Mobiliteitscentrale’ 

 

 

 

12 

 
  

werking treedt. Deze regulator moet in samenwerking met het (mobiliteits-) middenveld en andere 

relevante stakeholders zoals MaaS-platformen, technologiebedrijven, telecomoperatoren enz. de 

spelregels voor een Vlaams MaaS ecosysteem bepalen en handhaven. 

Volgens de MORA heeft een Vlaamse MaaS-regulator volgende belangrijke taken: 

 Een basis vormen voor een publiek-private samenwerking rond MaaS-systemen in 

Vlaanderen. 

 Bepalen welke data open moeten zijn, hoe de interoperabiliteit van data moet worden 

uitgewerkt en zoeken naar een evenwicht voor wederkerigheid van data tussen publieke en 

private spelers. 

 Overleggen over een verdienmodel waar alle spelers in het MaaS ecosysteem baat bij 

hebben. Daarbij mogen de gebruikers niet uit het oog worden verloren. 

 Regels vastleggen rond privacy voor gebruikers, in lijn met de Europese regelgeving. 

 Erover waken dat één of meerdere service providers geen monopolie of oligopolie vormen. 

Garanderen dat ook kleinschalige en lokale MaaS-projecten toegang vinden tot de markt. 

 Functioneren als centraal Vlaams aanspreekpunt voor binnen- en buitenlandse MaaS-

actoren die zich op de Vlaamse markt willen begeven. Deze actoren hebben baat bij 

gecentraliseerde info rond dataregelgeving, maatschappelijk gewenste verdienmodellen, 

privacyregels, enz. 


