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1. Matrix overzichtstabel - Prioritaire domeinen bepaald tijdens de homogene 

stakeholdersessies* (Periode 22/10/2020 - 4/12/2020)  

 Domeinen Gebruikers MaaS 
operatoren 

Collectieve 
vervoerders 

Deelsystemen Taxi’s Bus en 
Car 

sector 

Data & 
Tech 

Lokale 
besturen 
en VVR’s 

1 Verdienmodel 
Toegang tot 
diensten       

 

 
2 -Klantgerichtheid 

Aka 
-Relatie met klant 
-Duurzame 
sturing gebruikers 
-Dienstverlening 

      

  

3 Marktverstorende 
risico’s en 
wederkerigheid 
Gelijk speelveld 
Concurrentie 
mogelijk maken 
Inclusiviteit vd 
aanbieders (toegang 

voor klant) 

 

     

 

 

4 Toegang en 
hergebruik 
operationele data 

 

  

  

   
5 Customer 

awareness en 
centricity   

   

 

  

6 Data, 
architectuur, 
interoperabiliteit 
standaarden, 
technologie, 
algoritmes 

  

 

  

  

 

7 Vertrouwen 
bouwen tussen 
partners 
(gelinkt aan 1. 
Verdienmodel) 

       

 

8 Veerkracht 
inbouwen om 
flexibel om te 
gaan met 
tegenslagen 

       

 

9 Schaalbaarheid 
VMA 

       

 

= Expliciet door deze stakeholdergroep genoemd als domein voor verdere afspraken  

Transversaal thema 

Transversaal thema 

Transversaal thema 
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2. Matrix overzichtstabel -  Spanningsvelden binnen prioritaire domeinen aangegeven tijdens de 

homogene stakeholdersessies* (Periode 22/10/2020 - 4/12/2020) Hieruit worden tijdens de 

schrijfsprints de topics geprioriteerd die tot afspraken leiden binnen het VMA 

 Domein Topic Spanningsveld 
Opportuniteiten voor afspraken 

1 -Verdienmodel 
-Business model 
-Toegang tot 
diensten-  
-Marketing / 
Prijsafspraken  

Financiële aspecten 
(Viable, fair  return) 
Kostendekking 

Commissies 
Kortingen 
Promoties 
Herverpakken 
Cross-selling 
Diensten aan WG’s 
Derdebetalersregelingen 
Subsidies kwetsbare 
groepen 

Kostencomponenten 
Ruimte tot innovatie 
Plafonnering commissies 

   Vrije Prijsvorming? 
(<> quid bij monopolie?) 

Flexibiliteit 
Snelheid in tarieven 
Verschil in beprijzing 
tussen duurzame en 
minder duurzame modi? 
Digitale Transformatie: 
OV Bouwstenen bvb 
kostprijs/km om nieuwe 
tariefproducten mee te 
ontwikkelen 

   Vrije en gesubsidieerde 
marktwerking 

 

   Waardecreatie 
Nieuwe waarde 
proposities 
Markt vergroten 

Flexibeler en sneller 
nieuwe producten co-
creëren 

  (Referentie) Aanbod Data Planning 
Aanbeveling 
… 

   Ticketing Unimodaal 
(Nog geen abo’s 
combi’s) 

   Aanbod OV 
Aanbod first en last mile 

Fysisch aanbod 
Aansluitingen 
Overstappen 

  Toegang tot diensten Stapsgewijs referentie 
aanbod publieke 
vervoerders, semi-
publieke en private 
vervoerders 
-MaaS ready 
tariefproducten 
-Capping 

 

   Verankering in multi 
level governance 

-Direct. Positive 
compliance 
-Indirecte verplichting 

   Digitale toegang API  

  Groei  
Nieuwe klanten 
Vergroten markt en 
marktaantrekkelijkheid 
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2 -Klantgerichtheid 
Aka 
-Relatie met klant 
-Duurzame sturing 
gebruikers / 
Maatschappelijk 
verantwoorde 
bedrijfsvoering 
-Dienstverlening 
-Klantenrelatie 

Data & informatie over 
diensten 

NU  
Nog te ontwikkelen 

 

  Belang van 
kwaliteitscontrole,  

Feedback van reizigers 
faciliteren en stimuleren, 
specifieke diensten en 
tools voor mensen met 
beperking 

 

  Toegang tot diensten Coherentie inzake 
ticketing, validatie en 
controle 

 

   Gelijk speelveld mbt 
integratie 
vervoersdiensten 

 

  Dienstverlening Kwaliteitsvol? Verder uit 
te werken 

-Kwaliteitseisen 
-Dienstverlening op 
maat, gebaseerd op 
mobiliteitsprofiel en 
eigen voorkeuren, 
garanderen van 
customer care en betere 
bescherming als er iets 
misgaat, gebruiksgemak 
garanderen vb door 
ticketintegratie, 
navigatie-assistentie 

  Relatie met de klant Toegang tot of bezit van 
de klant of controle over 
de klant of delen vd klant 
 
Toegang tot klantendata 
Toegang tot gebruiks- 
gegevens 
 
Data portability 
 
Wederzijds delen van 
deze klantengegevens 
 

 

  Betere bescherming van 
gebruikers 

GDPR compliancy 
Passagiersrechten 

 

  Promotie  
MaaS Combimobiliteit 

  

  Klant beslist 
 

Rangschikken 
reisadviezen 
Operationele volgt op 
sturing overheid zonder 
klant te dwingen 
Omgaan met algoritmes 
en beleidsdoelstellingen 
(minimale informatie) 
Mobiliteitsvoorkeuren   

Welke richtlijnen voor 
de UX van MaaS apps? 
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<>Commerciële 
belangen? 

  Overheidssturing Zie ook kwaliteitseisen 
bij Domein 
Schaalbaarheid VMA 

 

  Contractuele 
Aansprakelijkheid 
 
 

Verzekeringen 
Bescherming gedurende 
gans de trip 
(passagiersrechten) 

 

     

3 Marktverstorende 
risico’s en 
wederkerigheid 
Gelijk speelveld 
Concurrentie 
mogelijk maken  
Inclusiviteit vd 
aanbieders 
(Toegang vd klant  tot 
de verschillende 
aanbieders) 

Toegang tot klanten van 
publieke en private 
actoren. Zie ook 2e 
Domein Relatie met de 
klant 

  

  Vrijwillige deelname ah 
ecosysteem 

  

  Concurrentie mogelijk 
maken 

Kwaliteitseisen 
Uniforme standaarden 

 

  Wederkerigheid Spelregels afspreken 
Over rechten en plichten 

 

  Geen concurrentieel 
nadeel tussen 
bestaande en nieuwe 
spelers 

Scope rollen OV-
operator(-en) 

 

  Geen kannibalisme   

  Geen walled gardens 
(gesloten ecosystemen) 

  

  Naleving wettelijke 
vereisten door 
vervoerders 

  

     

4 Toegang en 
hergebruik 
operationele data 

Kwaliteitseisen 
Data voor data 
Welke data voor welke 
beleidsdoelen 
SLA 
Uniforme licenties 
Eigenaarschap 

Delen van 
klantengegevens 
Toegang tot 
Geaggregeerde 
Geanonimiseerde 
Realtime, historische 
data 
Vergoeding 

 

     

5 Customer 
awareness en 
customer 
centricity 

USP Gebruiksgemak 
Branding, campagnes, 
events 
Communicatie naar 
eindgebruiker 
Testing 
Trial 
Empowerment door 
educatie  
 
 

Voortrekkersrollen 
opnemen 
B2C 
B2B 
B2G 
B2B2E 
B2G2C 

Incentives 
Derdebetalersregelingen 
Verknoping met Hoppin 
campagne BB 
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6 Data, 
architectuur, 
technologie, 
standaarden en 
algoritmes 

Zie afzonderlijk 
document  
Data&Tech community 
+ MIRO-bord outputs 
met OSLO lay-out 
 

-AS-IS 
-OBSTAKELS 
-WAT NODIG VAN 
ANDERE STKH OM 
TECHNOLOGISCHE 
KEUZES TE MAKEN 

 

  Compliancy met EU 
Regelgeving 

  

  Gebruik van technologie   

  Transparantie van 
algoritmes 

Hoe worden opties 
aangeboden aan de 
reiziger? 
Duurzaamste 
oplossingen, CO2 impact 

 

  Internationalisering,    

  <>Verplichte 
integraties? 

ROI, kostendeling  

     

7 Vertrouwen 
bouwen tussen de 
partners 
(gelinkt aan 
verdienmodel) 

Facilitatie 
Stimuli 
Voorbeeld gedrag 
Communicatie 

  

     

8 Veerkracht 
inbouwen om 
flexibel om te 
gaan met 
tegenslagen 

Indirecte verplichtingen 
Incentives 
Derdebetalersregelingen 
Communicatie 
Facilitatie 

  

     

9 Schaalbaarheid 
VMA 

Indirecte verplichtingen 
Kwaliteitseisen 
Standaarden 

 
Link met jur task force 
NAP MMTIS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Overzicht van de verslagen uit de verschillende homogene stakeholdersessies (Periode 

22/10/2020 - 4/12/2020) Elke stakeholdergroep bepaalde zelf wat voor haar de prioritaire 

domeinen waren en de wederkerigheid binnen deze domeinen. Uit al deze verslagen 
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werden de prioritaire domeinen en spanningsvelden gebundeld die hogerop dit document 

in matrices werden gevisualiseerd.   

 

Input stakeholdersessies gebruikers 
 

1. DOMEIN:  Customer awareness & user centricity  

1. Wat hebben wij i.v.m. dit domein te bieden aan andere 

stakeholders? 

 
• Kennis over noden van eindgebruikers, ook van kwetsbare doelgroepen 

• Netwerk van gebruikers, ook op EU niveau 

• Kunnen helpen bij ontwikkeling van campagnes, sensibiliseren van gebruikers 

• Meewerken aan richtlijnen rond empowerment van gebruikers 

• Testen, evaluatie van services / tools door gebruikers 
 

 

2. Wat verwachten we van de andere stakeholders op dit 

domein? 

 
• Tarief- en ticketintegratie 

• Wil om (realtime) data te delen 

• Betere bescherming van de gebruikers (passagiersrechten, GDPR) 

• Optimaliseren van dienstverlening 

• Fragmentatie tegengaan 

• digitale en fysieke integratie van mobiliteitsdiensten 

• Specifieke producten voor mensen met een beperking 

• Genoeg aanbod / diensten voor platteland 

• Levely playing field moet gecreerd worden, geen silos) 

• Uitwerken van een betaalbaar, aantrekkelijk en toegankelijk aanbod!  
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stakeholdersessies MaaS-aanbieders 
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Output sessie 1 & 2 
 

DOMEIN: Toegang tot diensten 

1. Wat hebben wij i.v.m. dit domein te bieden aan andere 

stakeholders? 

 
• eindgebruikers 

o combimobiliteit - wij combineren alle diensten  (we zijn een speerpunt voor en 
‘belichamen’ combimobiliteit) 

o geïndividualiseerd en flexibel (vervoer op maat) - door open, competitieve markt 
▪ meer keuze 
▪ scherpere prijzen 
▪ betere customer service 

o optimalisering routeplanning over alle modi 
o nieuwe prijszetting in functie van de vraag 
o cross-selling van heel wat andere diensten 

 

• maatschappelijk 
o klimaatdoelstellingen realiseren door individueel wagengebruik te verminderen 
o combimobiliteit  
o apps incentiveren gedragsverandering (succesvolle app = paard van Troje) 
o accelerator/enabler van beleidsdoelstellingen 
o inclusiviteit ('pay as you go', toekomst: maatschappelijk mobiliteitsbudget) 

 

• naar mobiliteitsoperatoren 
o meer klanten - toegang tot (een nieuwe markt van) nieuwe (en voor operatoren 

vaak moeilijk bereikbare) gebruikers ('blue ocean' van autogebruikers) 
o bijkomend, extra aanbod en dienstverlening - verrijking van het ecosysteem 
o betere bezetting 

 

2. Wat verwachten we van de andere stakeholders op dit 

domein? 

 
• referentie-aanbod voor MaaS in Vlaanderen = 

o (stapsgewijs maar asap) alle producten incl tariefproducten van de publieke 
mobiliteitsaanbieders actief in Vlaanderen: De Lijn en NMBS 

▪ nieuwe MaaS-ready producten incl tariefproducten (cfr zomeraankondiging 
NMBS CEO Sophie Dutordoir) en automatische capping 

o (stapsgewijs maar asap) alle producten incl tariefproducten van de semi-publieke 
mobiliteitsaanbieders actief in Vlaanderen  

o (bij correcte marktwerking doen private mobiliteitsaanbieders actief in Vlaanderen 
dit automatisch) 

o deze stapsgewijze uitbreiding dient te worden verankerd in een multi-level 
governance in VL en B (noot: niet alle vervoeraanbieders zijn gereguleerd, 
bovendien is niet iedereen is gereguleerd op hetzelfde bestuursniveau) 

• volledig-digitale toegang (API, niet afhankelijk van speciale hardware zoals kaart) 

• onafhankelijke MaaS-regulator 

• publiek MaaS-aanbod enkel indien zelfde aanbod ook door private spelers kan worden 
gerealiseerd 

• ruimte tot innovatie en ondernemen - bvb via aanbieden door operatoren van prijzen per 
km 
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• digitalisering (van papieren tickets) <-> digitale transformatie 

• nieuw kader / politieke beslissing is nodig, ruimte tot ondernemen waarbij risico of 
onzekerheid tijdelijk wordt opgevangen door overheid 

• zoals minimum 'referentie-aanbod', bestaat er 'minimum beleidskader'/flankerende 
maatregelen - dit moet worden opgelijst 

 

DOMEIN: Verdienmodel 

1. Wat hebben wij i.v.m. dit domein te bieden aan andere 

stakeholders? 

 
• abonnementsformules 

• differentiatie piek & dal 

• cross-selling van diensten 

• derde-betalerssystemen en kortingssystemen over modi zijn ook een verdienmodel 
 

2. Wat verwachten we van de andere stakeholders op dit 

domein? 

 
• redelijke commissies die de volgende kosten reflecteren 

o klantenwerving 
o infrastructuurkosten 
o transactiesupport 
o customer support 

• ruimte tot innovatie (zie ook relatie met klant) 
 

DOMEIN: Relatie met de klant: toegang tot of bezit van de klant, de klantgegevens … 

1. Wat hebben wij i.v.m. dit domein te bieden aan andere 

stakeholders? 

 
• we brengen nieuwe klanten aan (nieuwe doelgroepen, specifieke klanten binnen 

doelgroepen) - cfr eerdere thema’s 

• (Mobiliteits)operatoren verliezen geen klant, ze delen een klant. Klantengegevens kunnen 
worden gedeeld. Contractuele relatie is zoals de wet bepaald. OV operatoren zien 
klantenrelatie soms ruimer dan het zuiver juridische.  

• (Mobiliteits)operatoren verliezen geen klant, ze delen een klant/klantengegevens - 
beperkingen GDPR (PII - personal identifiable informatie) => klant moet toestemming 
geven 

• zicht op wat de klant echt wil: van A naar B 
 

2. Wat verwachten we van de andere stakeholders op dit 

domein? 

 
• Overheid zou duidelijker kader moeten creëren - rollen mobiliteitsproviders (OV 

operatoren) afbakenen - moeten OV operatoren MaaS provider worden? Zou vanuit 
beleidsdoelstellingen moeten worden uitgewerkt. Er spelen aspecten van monopolie-
vorming op de markt 

• 'bezorgdheid OV-operatoren om klanten te verliezen' omzetten in 'wat kan ik klanten nu 
extra aanbieden' 
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• contracten - wederzijds voordeel - samenwerking - vertrouwen, innovatie beter dan 
regulering 

 

DOMEIN:  De toegang en het hergebruik van operationele data van vervoersmodi 

1. Wat hebben wij i.v.m. dit domein te bieden aan andere 

stakeholders? 

 
• combinatie van datasets (zicht op mogelijkheden/alternatieven) 

• geaggregeerde data - hierdoor zicht op nood aan bijkomende dienstverlening, betere 
planning, optimale bezetting, dynamischer 

• geanonimiseerde data en/of gepseudonimiseerd (bv aan steden, onderzoeksinstellingen) 

• vraaggestuurd (met aangepast voertuig aan vraag) ipv aanbodgestuurd  

• data van mobiliteitsprovider A gebruiken om aanbod van mobiliteitsprovider B te 
optimaliseren  

• aansluitgarantie 
 

2. Wat verwachten we van de andere stakeholders op dit 

domein? 

 
• real-time (lokale spelers maar ook internationaal - open ecosysteem) 

• toegang tot historische data om patronen te bepalen 

• gestandaardiseerde data (ruimer dan vervoersdata) - rol NAP 

• duidelijkheid over welke data overheden willen en voor welk doel (focus op 
informatievraag), helpt om kwaliteit te verbeteren 

• goede data heeft een kost (kwaliteit belangrijker dan kostprijs of gratis) 

• quid pro quo 

• Belgische spelers zijn OK om data te delen. Google? Vlaanderen moet hier wellicht een 
Belgische positie voorstellen en ze Europees verdedigen (niet: via UITP) 

 

DOMEIN:  Customer awareness & user centricity  

1. Wat hebben wij i.v.m. dit domein te bieden aan andere 

stakeholders? 

 
• B2C service in de markt die andere benadering van mob = gebruiksgemak naar doelgroep 

urban dwellers, verleiden, branding en communicatie (events, urban comms). MaaS is part 
of modern urban life. Makkelijke toegang tot combimobiliteit obv maandelijkse abo 
formule ipv bezit / aanvullend eigen wagen 

• B2B: Actief meewerken aan events zoals SNA sensibilisering van burgers door lokale 
besturen, flyeren. Ook via mobility hub op Autosalon 

• Campagnes van Maas providers naar residentiële markt, niet enkel leasingrijders, dus ook 
ruimer (potentiële mob budget gebruikers, HR comp&benefits) 

• Ook op Politiek niveau voordelen MaaS aankaarten 

• B2B. Toegang tot diensten is nog niet gelijk aan effectief gebruik. Begeleiding en effectieve 
opvolging vd nieuwe gebruikers: Testen en trial mogelijkheden voorzien (worden dan 
ambassadeur naar de andere collega’s). Aandacht voor de change aspecten met het 
gebruik van MaaS 
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2. Wat verwachten we van de andere stakeholders op dit 

domein? 

 
• voortrekkersrol lokale besturen (mn vervoerregio’s - zie decreet basisbereikbaarheid) om 

sensibilisering naar B2C / B2B segmenten op te zetten. Enkel Antwerpen en Gent kennen 
de MaaS spelers - een kennismakingssessie/workshop 'wat kunnen we voor elkaar 
betekenen' zou best worden ge-organiseerd 

• korting geven op abo formules voor MaaS (als je je parkeervergunning en wagen opgeeft).  

• hoe aantakken op campagnes Hoppin - Referentie naar MaaS toepassingen maken 

• korting als je ook effectief combineert: P+R ism Tram, dus niet zomaar + + + + van 
afzonderlijke diensten.  

• tegemoetkoming van een bepaalde regio 

• 3de betalerssystemen die voor heel Vlaanderen werken 

• mobiliteitscentrale tot essentie herleiden 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Input SH sessies collectieve vervoerders 
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DOMEIN: business model: 
• Financiële aspecten 

• Producten die kunnen aangeboden worden 

1. Wat hebben wij i.v.m. dit domein te bieden aan andere 

stakeholders?  
Naar MaaS operatoren: 

• Beschikbare openheid op gebied van producten en services naar de Maas operatoren toe.  
o Open data: vb Routeplanning en real time ritinfo 
o Open ticketing: Aanbieden van tariefproducten: in eerste instantie 

monomodalsingle trips 

• Commissies: 
o Bekijken in hoeverre een commissieniveau te bepalen valt op basis van objectieve 

basis. 
o Geen bilaterale afspraken meer, maar globale, die voor elke speler geldt. 

• Zoeken naar business model op basis van waarde creatie 

• Communicatie van de verschillende MaaS operatoren (op onze website) 

• … 
 
 
 

2. Wat verwachten we van de andere stakeholders op dit 

domein?  
 

• Zoeken naar Business Model op basis van waarde creatie  

• Helpen met het aantrekken van bijkomende klanten/reizigers voor het OV (vooral off-piek) 
door het beschikbaar stellen van aantrekkelijke voor en na trajecten (first en last mile). 

• Sneller en flexibeler producten maken naar potentiële doelgroepen die we nog niet 
bereiken met het huidige OV aanbod 
 

• Naar de overheid toe; de mogelijkheid om het aanbod op gebied van prijs meer open te 
trekken.(ivm beheersovereenkomst van de verschillende partijen) 

•  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DOMEIN: Klantgerichtheid: 
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• Data/services en producten die kunnen aangeboden worden 

•  Klantendata : definities en voorwaarden  

1. Wat hebben wij i.v.m. dit domein te bieden aan andere 

stakeholders? 

 
 

• Informatie luik; Dienstregeling, realtimedoorkomsten 

• Werken aan beter Dienstaansluitingen tussen OV  

• Werken aan ontzorging ivm toegang tot multimodale producten: 
o Overstappen op andere modi zonder acties van de klant zelf (toekomst) 

• Pricing tabellen  

• Data zoals bezettingsgraden, … 

• Werken aan coherentie in het ticketing aanbod, maar ook hoe er aan (toegangs)controle 
kan gedaan worden over de verschillende aanbieders heen => standaardisatie 

• OV Klantenbasis aanzetten tot gebruik van micromobiliteit (campagnes voeren) 

• (voorstel MIVB): openstaan voor gecombineerde tarieven voor specifieke doelgroepen 
 

2. Wat verwachten we van de andere stakeholders op dit 

domein? 
 

• Alle informatie overeenkomstig de voorwaarden (overeenkomst) zoals emailadres, naam, 
voornaam, … in het kader van ticketing en controle 

• Als er (klanten)data deling plaatsvindt, mag dit enkel gebruikt worden voor de 
vooropgestelde doeleinden. 

• Openstaan voor integratie in OV apps; Vb Uber/Lime bestellen (en betalen?) in een OV 
app 

• … 
 

 

DOMEIN: Marktverstorende Risico’s en principe van 
wederkerigheid: 

• Vermijden dat één dominante speler in één marktsegment dat voordeel misbruikt om 
dominatie in andere marktsegmenten te vergroten/forceren 

• Ecosysteem participatie houdt in dat er gegeven en genomen wordt. 

1. Wat hebben wij i.v.m. dit domein te bieden aan andere 

stakeholders? 
 

• Het principe van het gelijk speelveld toepassen; niemand mag dominantie gebruiken om 
anderen de toegang tot klanten te ontzeggen 

• Dat het principe van wederkerigheid wordt vastgelegd in een contract 

• Eerlijke concurrentie dmv verduidelijken van de spelregels  

•  ... 
 

2. Wat verwachten we van de andere stakeholders op dit 

domein? 
 

• Het principe van het gelijk speelveld toepassen; niemand mag dominantie gebruiken om 
anderen de toegang tot klanten te ontzeggen 
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• Dat het principe van wederkerigheid wordt vastgelegd in een contract 

• Eerlijke concurrentie dmv verduidelijken van de spelregels 

• … 
 

 

 

DOMEIN: Technologie en algoritmes: 

• Afspraken rond gebruik van technologie 

• Regels opstellen/afspreken rond transparantie van algoritmes 

1. Wat hebben wij i.v.m. dit domein te bieden aan andere 

stakeholders? 
 

•  Resources om Europese wetgeving en ITS richtlijnen op te volgen en de gevolgen te delen 
met de andere stakeholders/ de andere stakeholders bij deze procedures te betrekken. 

• Het gebruik van onze algoritmes voor derden toelaten (bv route planner delen)  

• Een goed harmonisatieniveau tussen de 4 OVs qua standaarden, data uitwisseling, 
billetiek, .. 

• ... 
 

2. Wat verwachten we van de andere stakeholders op dit 

domein? 
 

• Dat elke speler uitgaat en aanvaardt dat het uiteindelijk de reiziger is die in eerste 
instantie bepaalt welke route opties hij/zij wil zien, en dat er pas dan alternatieven kunnen 
voorgesteld worden die gebaseerd zijn op het realiseren van specifieke doelstellingen 
zoals maatschappelijke of andere.  

• Dat er gemeenschappelijke afspraken komen rond minimale informatie die bij de opties 
worden aangeboden zoals mogelijks CO2 uitstoot of andere duurzame doelstellingen en 
dat er een duidelijk engagement is van alle partijen om deze op te nemen in de app(s) 

• Quid focus op inclusiviteit? 
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Stakeholdersessie GTL Taxisector  
 
 
 
Output sessie  

➢ Verkenning van domeinen waar afspraken over zullen gemaakt dienen te worden. 
 

DOMEIN: Gelijk speelveld (gelijkheid tussen alle spelers) 

1. Wat hebben wij i.v.m. dit domein te bieden aan andere 

stakeholders? 

 
 

• Een groot aantal aanbieders van taxivervoer in Vlaanderen 

• Voertuigen voor personenvervoer van maximum 8 zitplaatsen + bestuurder, met 
verplichte geolocalisatie van de voertuigen 

• Een strikt wettelijk kader (vergunningen), in een tamelijk vrije markt (prijzen, toegang tot 
de markt) 
Wegvervoer van punt A naar punt B op bestelling van de gebruiker: 
1. Onder vergunning individueel bezoldigd personenvervoer (Vlaams decreet individueel 

bezoldigd personenvervoer van 2019). Herkenbaar aan kentekenplaat beginnend met 
de letters  T-X (in overgangsperiode ook met T-L) 
o Met verschillende soorten voertuigen tot 8+1 plaatsen 
o 1 vergunning voor verschillende mogelijke exploitatievormen: 

▪ Straattaxi 
▪ Standplaatstaxi: voertuig dat de openbare taxistandplaatsen van een 

gemeente mag gebruiken 
▪ Ceremonieel vervoer: voertuig dat gebruikt wordt voor ceremonies van 

minstens 3 uur, op basis van een schriftelijke overeenkomst. 
▪ OV-taxi: opdrachten voor het gebruik van uw voertuig komen binnen via 

de Mobiliteitscentrale. 
2. Of onder vergunning voor bijzondere diensten van geregeld vervoer met voertuigen 

van max. 9 plaatsten, de chauffeur meegeteld (Vlaams decreet van 
20/04/2001betreffende de organisatie van het personenvervoer over de weg ) 

 

• Wettelijke eisen/normen opgelegd door Vlaanderen  
o Chauffeurs: bestuurderspas (taaleisen, medische schifting, kopie strafregister)  
o Voertuigen: strenge  milieueisen, 6-maandelijkse autokeuring, klachtenorgaan (in 

oprichting),  
o Transparantie: vooraf moet geschatte prijs (digitaal) aan de klant meegedeeld 

worden 
o Vlaams klachtenorgaan 

 
 

2. Wat verwachten we van de andere stakeholders op dit 

domein? 

 
 

• Vrijwillige deelname toelaten van de taxibedrijven: deze moeten de vrijheid hebben om 
MaaS-systemen al dan niet te integreren, zeker als het MaaS-systeem de levering van real-
time informatie en ticketintegratie vereist, want het gaat gepaard met: 

o Mogelijke verlies van controle over de klant  
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o Gedeeltelijk verlies van de controle over de vaststelling van de prijzen  

• MaaS-aanbieders: liefst met nationale vestiging. Het gaat om de bediening van lokale 
markten, de overheid moet de activiteiten van de Maas-aanbieders kunnen controleren. 

• MaaS-aanbieders: Check-your-partner: controleer of de geïntegreerde vervoerders 
voldoen aan de wettelijke eisen (bijv. vergunningen, handelsregister, veiligheid, enz.). De 
goedkoopste vervoerder is dikwijls niet degene die de wetgeving het best naleeft, wat tot 
oneerlijke concurrentie leidt. De passagiers hebben zelf geen rechtstreekse toegang meer 
tot de vervoersaanbieders. 

• Overheid: zorg ervoor dat MaaS-systemen inclusief zijn en niet als gesloten ecosystemen 
worden opgezet. 

• Gezien de natuurlijke tendens naar monopolies van onlinemarkten moeten 
commissievergoedingen die MaaS-exploitanten van de geïntegreerde vervoersaanbieders 
kunnen vragen, op zijn minst beperkt worden. Dit moet helpen te voorkomen dat 
monopolistische prijzen worden aangerekend. 

• Contractuele aansprakelijkheid van de MaaS-aanbieders voor de mobiliteitsdiensten die zij 
verkopen 

 
•  

3. Aandachtspunten/reflecties 

 
• Vervoersbedrijven moeten vrijwillig kunnen kiezen voor MaaS-systemen.  

• Zoals bij alle online platformen: Hoe meer succes het MaaS-platform zal hebben, hoe 
groter de kans dat het evolueert naar een monopoliepositie. En dat is voor niemand goed 
(behalve voor de monopolist zelf) 

 

 

 

DOMEIN : Relatie met de klant 

1. Wat hebben wij i.v.m. dit domein te bieden aan andere 

stakeholders? 

 
 

• Flexibiliteit, vervoersaanbod van punt A naar punt B, van adres tot adres, 24/24, 7/7 

• Alle voertuigen zijn uitgerust met geolokalisatie, waarbij de gegevens in real time 
verstuurd worden naar de MaaS-app, de klant kan op zijn app zien wanneer/hoe het 
voertuig naar hem toe komt. 

• Het dichtstbijzijnde voertuig wordt naar de gebruiker gestuurd (Snelheid van bediening en 
minder lege kilometers). 

• Onmiddellijk vervoer voor korte “last mile” ritten, meestal voor een beperkt aantal 
kilometers (anders wordt het duur) 

• Hoe meer collectief, hoe goedkoper: Bij meerdere passagiers is de kost per passagier 
lager: 

o Taxidelen: technologisch al mogelijk om aan de gebruiker in real time de keuze te 
geven om de taxirit te delen met (een) andere gebruiker(s), die in dezelfde richting 
vervoer zoeken en geïnteresseerd zijn om de kost te delen; ze kunnen ook 
onderweg opstappen. Dit systeem/aanbod vereist voldoende bekendheid om te 
functioneren, het vervoer is tot 40% goedkoper. 

o Bij geplande ritten, kan het vervoer collectief georganiseerd worden 
o Pendeldiensten 
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o Keuze wagen: tot 5 zitplaatsen, minibus, aangepast voertuig voor rolstoelvervoer 
(chauffeur beschikt over een opleidingsattest voor vervoer pbm). 

 

2. Wat verwachten we van de andere stakeholders op dit 

domein? 

 
 

• Transparantie 

• Gebruiker: Weet dat je het voertuig op het scherm kan zien wanneer de rit toegewezen is. 
Maar het kan zijn dat het voertuig onderweg naar zijn klant nog een omweg moet maken 
om zijn vorige rit af te maken, terwijl hij op komst is (dit creëert dikwijls misverstanden) 

• MaaS-aanbieder: verleen aan de vervoerder rechten op hergebruik/behoud van zijn 
kwaliteits- en reputatiegegevens (online beoordelingen door de gebruiker). Door 
toetreding tot de app verliest de vervoerder immers zijn eigen merknaam en cliënteel. 
 

• … 
 

3. Aandachtspunten/reflecties 

 
• … 

DOMEIN: Het verdienmodel 

1. Wat hebben wij i.v.m. dit domein te bieden aan andere 

stakeholders? 

 
 

• Vervoersaanbod van deur tot deur, 24/24, 7/7 

• Kostendekkende ritten. De prijs moet voldoende zijn om minstens de kosten van het 
vervoer te dekken. Anders is er geen vervoersaanbod. 

• Hoe meer collectief vervoer, hoe lager de prijs per persoon.  

• Geplande ritten laten beter toe om ritten te combineren en zijn goedkoper (minder lege 
kilometers). 

• Bij onmiddellijk bestelde ritten: dichtstbijzijnde voertuig wordt naar de klant gestuurd 
(minder lege kilometers, efficiëntie en dus goedkoper, sneller ter plaatse). 

• Technisch gezien is de integratie in de MaaS-app is niet zo moeilijk voor de taxibedrijven 
(bedrijven/voertuigen zijn uitgerust met apparatuur/software die dit tamelijk eenvoudig 
mogelijk kan maken) 

• Door het decreet IBP van 2019 moeten de voertuigen beantwoorden aan strenge 
milieueisen (hoge ecoscores), dit is een pluspunt op ecologisch vlak, maar vereist de 
aankoop van duurdere voertuigen, wat een invloed heeft op de ritprijzen. 

 
 

2. Wat verwachten we van de andere stakeholders op dit 

domein? 

 
• Extra klanten, meer business. Het is niet de bedoeling dat via de app gewoon de ritten van 

bestaande klanten overgenomen worden (“kannibalisme”) 

• Tariefbepaling:  
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o Uniforme prijzen afspreken, gaat soms tot discussies leiden, want er zijn lokale 
verschillen (verkeersdrukte, meer lege kilometers indien minder 
bevolkingsconcentratie, diverse lokale factoren). Binnen eenzelfde stad is het 
tamelijk gelijklopend onder de verschillende vervoerders 

o Een oplossing kan zijn, te werken met richtprijzen die door de vervoerders 
doorgegeven worden aan de MaaS-aanbieder wanner een taxirit gevraagd wordt. 

o Voor de transparantie van de gebruiker: als verschillende prijzen naargelang de 
vervoerder toegelaten worden, dan moet wel opgelet worden dat elke vervoerder 
zijn prijs bepaalt op basis van dezelfde kostencomponenten, om een eerlijke 
vergelijking mogelijk te maken. 

• MaaS-aanbieder: Mag geen monopolist zijn/worden die alles zelf/alleen kan bepalen: 
prijzen, commissies op de omzet… 

• Houd ook rekening met de gevolgen van het naast elkaar functioneren van een 
gesubsidieerde markt en een vrije markt (als de prijzen lager zijn dan de werkelijke kost 
van het vervoer, verdwijnt de niet-gesubsidieerde markt). 

• Bescherming van commerciële gegevens (eigendom van de data/klantgegevens): 
        MaaS-aanbieder: 

o Data reciprocity: Bied aan de vervoerder toegang tot zijn eigen data in het MaaS-
systeem.  

o Verleen aan de vervoerder rechten op hergebruik/behoud van zijn kwaliteits- en 
reputatiegegevens, (online beoordelingen door de gebruiker). Door toetreding tot 
de app verliest de vervoerder immers zijn eigen merknaam en cliënteel. 

o Informeer de vervoerder over het gebruik en het hergebruik van zijn data (ook 
geaggregeerde gegevens). 

o Data portability: stel de geïntegreerde vervoerders in staat hun gegevens ook mee 
te nemen en door te geven aan andere aanbieders. 
Gegevensvergrendelingssystemen werken monopolies in de hand 
 

3. Aandachtspunten/reflecties 

 
• De taxisector bestaat uit veel KMO’s en kleine eenmanszaken. Daarnaast zijn er in de 

steden grotere, meer gestructureerde taxibedrijven actief. 

• Het is aangewezen om systemen uit te werken die het mogelijk maken om ook die  kleine 
vervoersbedrijfjes zonder te hoge drempels (kosten) bij de  MaaS-oplossingen aan te 
sluiten (hoe meer deelnemers, hoe groter de dekking van het territorium). 
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Stakeholdersessions Data & tech community of the Flemish MaaS agreement 

framework  

 

Scope. Answers to the questions below should focus on reaching MaaS maturity level 2: Enabling any 

MaaS stakeholder to contribute to a single multimodal trip that offers plan, book / ticket, pay, travel 

services: 

 

 

 

SESSION 1 

What data / technology elements are now available or under development in the MaaS 

ecosystem?  

 

Current 

● Direct ticketing API’s from Transport Operators to Maas players : DE LIJN, SNCB, ongoing for 

STIB (MAAS Pilot), planned for TEC 

● NAP Belgium under https://www.transportdata.be/ 

 

Under development (at PTO’s level) 

● Development of a common product catalog for tickets resold via the Belgian Transport 

Operators APIs 

● Development of a common validation approach for all tickets resold via the Belgian 

Transport Operators APIs (SDK for the app + Validation backend for the PTOs) : Phase 1 : for 

PTO’s only for Jump product  Phase 2 : potential opening other parties 

 

Designed but not yet in practice: 

● Limburg Pilot in The Netherlands that we can expand to Flanders ( Transaction 

Format/Messaging Protocol; European Travel Club) 

○ MaaS Datastring - IDSA compliant 

 

https://www.transportdata.be/
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Tools 

● SMOP : Open Source (free!) multimodal Routeplanner with data from the 4 belgian PTO’s 
already integrated in GTFS RT 

● open Third-party payment validator 
● Planner.js 

 

Open data 

● Open data from PTO’s (De Lijn, SNCB, STIB, TEC) in GTFS format/API format (Planned & Real 

time data) 

● Open Street Map 

 

Datamodels 

● Protocols/Data Architecture from “MyData” initiative ( Identity, Consent, MyDataOperator 

services) 

● Development of GTFS/GBFS Standard (Us & North America based - active also in France & 

EU) : “Mobility Data” (also supported by Google & Apple) 

● OSLO Mobility standards Flanders 

● ODIN/NOMAD - Scandinavian MaaS API”s 

● NGSI - Next Generation Service Interface  

● GBFS+ 

● NETEX is unimodal and has evolutions towards shared mobility and Datex :  

○ Belgian Profile definition (together with the PTOs), based on EPIP profile 

○ Conversion tool (to be developed) GTFS> Netex  

● SIRI 

● Inspire 

● Schema.org 

● Mobivoc 

● Velopark 

● DATEX2 

● France : open source mobility Account : projet “Mon Compte Mobilité” 

 

API’s 

● TOMP-API 

○ OpenBike II 

○ GBFS + / 2.0 

● NGSI 

● OpenTransport 

● MDS 

● CDS-M - answer to MDS ( extension) in NL for Cities in The Netherlands City Data 

Specification for Mobility 

● NeTEX (+multimodal extension) 

● SIRI 

● IXSI-5 
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● DATEX-II 

● MaaS Interfaces Finland 

● TREE API’s 

○ Linked Routable Tiles 

○ Linked Connections 2.0 (public transport) 

○ Event streams 

■ NGSI-LDF 

● Learning Environment (dutch pilots; MPKLE-API) 

● SPDP (parking data) 

● Open Bus (UK) 

● Fiware/TMForum 

● TMaaS 

 

Routeplanning  

 

- Smartmobility.be 

- open source routeplanners 

- OSM (Open Street Maps) 

- OTP (Open Trip Planner) 

- OJP (Open journey planner) 

 

Other: 

● Startup best practises: trafi.com (functioning MaaS Berlin) 

● Maas Global/MaaS Alliance API ( in progress at MaaS Alliance) 

● MyCorridor ( MaaS research project with their own OWL Ontology) 

● 5T/Turin ( MaaS research Project ) 

● IoMob 

● IDS(A) - Industrial Data Spaces association 

● ISO (?)https://www.iso.org/contact-iso.html 

● VDV 

● Cross-sectoral governance for personal Data sharing (www.aNewGovernance.org initiative, 

based in Brussels) 

 

Personal Data Management (tools) 

● IRMA 

● Mon Compte Mobilité 

 

OASC 

 

● OASC (Open Agile Smart Cities) 

● Gaia-X Mobility - user groups 
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SESSION 2 

What are the obstacles for your organization to integrate in an open MaaS ecosystem? 

groen = positief 

rood = negatief 

Organisation Obstacle 

SNCB (Belgian PTO) No technical obstacle. We provide a framework (API) to resell the 
most popular SNCB Tickets. We also provide an Open Data GTFS RT 
Flux (and soon Netex) + an opensource RoutePlanner (smop) with 
pre-integrated PTO RealTime Data 

OpenTransport There is no possibility where accounts can be shared between 
operators, maas providers and government stakeholders, so they 
created a standard like banking open standards to enable this, there 
is no personal data, only mobility data. Make sure they don’t 
duplicate, but the problem is that there is no big picture of 
standards.There is an opportunity, but it should be aligned with all 
other standards. Datasharing of personal data and standards like 
consent receipt could be interesting - ABT scheme and balance and 
interoperability can be a next step for open transport. If we need 
sharing, we need a directory service - a lookup service for operator 
api’s. with British standard institute they have discovered the 
internet standards organisations 

See above the sheer number of different standards and definitions 

IDLab (ugent - imec) - Project obstacle: not enough budget to implement the 
prototype, which enables local communities to give 
incentives to citizens to use sustainable modes in MaaS apps. 
(Third-party payment pilot - city of Leuven VLAIO initiative).  

- Velopark: it enables to publish bicycle infrastructure 
(availability…) in a decentralized environment. 
https://www.velopark.be/nl . It allows small-players to also 
add information to the MaaS ecosystem. Good example of 
how a project can survive after its prototype, because 
industry and research are working together from the 
beginning. 

TOMP API - Governance. Interface between Transport and MaaS 
providers. Who will you host, maintain this in-between 
interface? Not only money, but also which organizations will 
pick this up (to roll it out in other countries) 

- Certification, to control that organizations have correctly 
implemented TOMP API (self-assessment or controlling 
organism) 

https://www.velopark.be/nl
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- how does standardization organisation get money 

ITS.be - Time to market: a clear inventory that separates what is 
available now and in the short- and medium term so the real 
MaaS actors can implement it, including SMEs 

- Implementation <> development of standards 

S-Lim Data recipient role. ad hoc development. Custom onboarding of data. 
Standardisation out of scope. 

Even finding your way in standardisation demands for inside 
knowledge. 

Central role of Belgian NAP much appreciated. 

What is open data? Is open data free? What is private data? 

Accessible data 

Onecub personal data - treated separately with specific standards 

working together - cross sector - but must be the same  

demands specific legal and technical expertise 

human centric architecture of data sharing 

OSLO Semantic mappings from eg OSLO-standard to existing standards  
(Netex, INSPIRE etc) to support implementation. OSLO reuses these 
standards, but official mapping-(tools) needed, eg to support data 
virtualisation. 

Compliance framework to check if the standard is implemented in a 
semantically correct manner (quality-aspect). Eg uri’s for objecttypes 
in the data payload and alike. Validation tools to certify data. 

See continuity remark made at the TOMP API 

Antwerp (City) ● Data quality 
○ correct/representative 
○ audits on quality (neutral body/entity) 
○ aggregation level 

● Data source  
● Type of data (real/real time/synthetic) 
● SLA’s (data standards) 
● Open if not otherwise specified 
● Mode indifferent 
● Licences 
● Conversion into a single language 
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○ Community Manager 
● clarify the What with Whom When and Why (W4) 

 
● Minimal open data (het is niet omdat bepaalde data gedeeld 

moet worden dat het hoogste detail open moet worden 
gesteld. Bepaalde data heeft maatschappelijk nut. 

Informatie Vlaanderen ● mappings 
● similar standards 
● definitions 
● context (data models) 
● compliance framework (semantics) 

○ procedures 
○ processes 

CIRB More general than mobility, no specific problems. We promote Open 
Data for Brussels (http://opendatastore.brussels). Mobility data is 
often asked. There are a lot of players who are a bit reluctant to open 
up their (realtime) data (availability). The realtime data has added 
value. 

I&W Niet gelinkt aan data & tech  

from the Ministry that also wants to create a dictionary and a 
vocabulary of common words in Mobility, they also need a 
governance model to create this open ecosystem. They tried to make 
a framework agreement with all stakeholders to keep them to the 
required software integration, in exchange for subsidies and pilots. 
Operators have problems with SLA and quality, and so if they 
implement SLA and other contractual items and commercial 
rules.Guarantees that assets are treated well and liabilities are risk 
free. They have transport concessions, we have to arrange that they 
compose reseller offers, and currently they are not eager to do and 
concessions are not flexible so MaaS innovations does not fit current 
concession contracts 

Benelux ● Role based interaction (action based defining Roles) 
● Common data 

○ Input data (plan)  
○ Output data (book, access, pay) 

● Different levels  
○ relations 

● What with whom, when and why (how) 
● definitions (MiMs) 
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● TRUST - auditability 
○ sense of urgency 
○ quantifiable 
○ ownership 

● GDPR - art 4 
○ can not/may not - excuses 

COMMON PROBLEM A lot of standards for mobility data, missing converters.  

OASC they are integrating a lot of standards, but difficult to follow, they are 
NGSI LD but there are other standards like for lights and also data do 
not stop at the city border and this makes it even more difficult. 
Mobility does not take commuting into account, taking other data 
into account is important, but they don’t see much standards into 
consideration - a lot of custom implementations. 

Finding to really do personal data is the ambition but to realise it is 
not easy and we have to learn 

NAP Belgium Some data is not available, some in specific (strange?) formats. We’d 
also like real-time data. 

mon compte mobilité the idea is to give the Cities the ability to share data of the user. The 
account will contain all the mobility data of the user, and give access 
to aggregated or processed data, so business rules can give incentives 
based on mobility behavior, but not the location of each user in 
realtime. The GDPR will be central to give the data to the user, and 
then the user can decide with whom he shares his data. In France 
they will have a forfait Mobilité - linked to your employment, also co-
voiturage if you can prove that you are driving together, you get 
incentivized - open source system that certificates,  

http://covoiturage.beta.gouv.fr/  

 

 

 

 

  

http://covoiturage.beta.gouv.fr/
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SESSION 3 

What input is needed from other stakeholders in the ecosystem in order to make technical 

choices?  

 

Stakeholders What we need from them: 1 2 3 4 

MaaS providers (MSP) 
● Connector: Customer Profile API 

○ semantic profile of the attributes 
○ settings/preferences 

● Contextual privacy settings 
○ tarification 

● Demand: Trip (origin, destination, mode) 
intermodal linkable 

○ similar output 
● User data in function of mode/ticket to TO 

(operational) 
● Optional insights in demographics/payments 

users? 
● what are the key use cases ? 
● which data is needed for the use cases and the 

value proposition to end consumers? 
 

  

 

 

 

 

 

 

+ 

 

  

Transport providers 

PTO (mass transit) 
● similar data provision (plan, pricing) 

○ direct (API) 
○ indirect (NAP)  

● real time data 
○ disruptions 

● accessibility of stops (operator specific) 
● open product API 
● Connector: Customer Profile API 
● from “ticket” to “mobility right” 

○ mobility industry accepted standard 
○ open payment structure 

● agreement amongst all providers on which open 
(available) data standard to use 

● minimal code of conduct (loveable data) 
○ openness of data  
○ openness of services 

● catalogue of services 
○ sort and type 
○ space and time 

    

Transport providers 

Shared mobility (incl. 

micro mobility) companies 

●   agreement amongst all providers on which 
open (available) data standard to use 

●  disclosure of planned routes 
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Transport providers 

Private bus companies 
●  agreement amongst all providers on which open 

(available) data standard to use 
    

Transport providers 

Taxi companies 
● Live availability data (Status + operating zones)     

Cities, municipalities and 

Flemish mobility regions ● free open/ commercial ? One-stop portal in 
order to find data/api 

● Consistency of standards & approaches between 
smart city initiatives & project and transport & 
mobility 

● MONEY MONEY MONEY 
● Basic infrastructure (both digital & offline). 

Discovery service, create building block.  
● Community/Stakeholder management (tech 

level, roaming, user agreements, SLA, data 
licenses, …. 

● Responsibility of accuracy’s data (quality) 
● Share mobility insights with the rest of the 

stakeholders.  

Data content: 

● Finding a way to share identity data between 
public entities (city/region/nation/ EU) 

● Centralisation of data for some actors, like the 
list of ALL Taxi operators operating in a city 

● Parking information in Open data (Static + 
Dynamic data like number of available spaces) 

● Situational data (speed limits, zero emission 
zones, other legal aspects (driving license)) 

● accessibility of open roads (event 
dependent/road work) 

● accessibility of stops (government specific) 
● historic safety data 

    

All 
● Consistency of terms used (e.g. Open Data, 

Shared data, Personal data, Real-time data etc.); 
agreement across all countries how we are going 
to define “Mode” of transport & mobility. 

● Standardisation of licenses to use any standards 
(e.g. creative commons, truly “Open” API 
standards, etc.) 

●  All Open data should be available to all (not 
restricted) - may be a cost for doing this. 

● Basic data sharing related to sustainability 
goals. 

Data standards: 

 

 

+ 
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● Consent to circulate the data/ consent for data 
transfer in a standardized format. 

● agreement amongst all providers on which 
open (available) data standard to use 

● Technical Standards (given the diversity of the 
actors), per type of transport (given the 
specificity of the required information) 

● Support & buy-in of policy makers to 
implement the standards 

● Uniform / consistent adoption of agreed 
standards and agreed timescales too! 

● Consistent documentation and location of 
standards would help 

● Agreement of business model (biz case) for 
adoption & implementation of standards - 
practical issue, but needed to convince 
stakeholders & give bigger picture 
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Stakeholdersessie Lokale besturen – Vervoerregio’s  
 
 
Output sessies 

➢ Verkenning van domeinen waar afspraken over zullen gemaakt dienen te worden. 
 

DOMEIN: Toegang tot en hergebruik van data 

1. Wat hebben wij i.v.m. dit domein te bieden aan andere 

stakeholders? 

 
 

• De centrumsteden kunnen een MaaS-afsprakenkader (o.a. OSLO-standaard) ontwerpen 
waarmee de vervoerregio’s, de steden en gemeenten, en de operatoren aan de slag 
kunnen.  

• Met de kennis en ervaring van de grootsteden kunnen doelstellingen opgesteld worden 
die MaaS moet behalen. 

• Data voor data aanbieden aan de operatoren. 

• Steden en gemeenten moeten de data faciliteren. Zo heeft Gent een MaaS platform 
opgebouwd, maar voor de real time verkeersstromen blijf je afhankelijk van de data van 
derden. 

• Service Level Agreement opstellen ivm gebruik en privacy van data. 

• Standaard voor laadinfrastructuur.  

• Kwaliteitseisen. – uniforme(re) licenties met voldoende ruimte voor eigen 
details/reglementen. (vervoerregio niet vergeten) 

2. Wat verwachten we van de andere stakeholders op dit 

domein? 

 
 

• Adequaat afsprakenkader. 

• Data-standaard. 

• Kennisdeling en- ontwikkeling. 

• Transparantie over de kosten en de prijszetting richting de gebruiker (bv in het kader van 
een derdebetalersregeling van de stad). 

• Datadeling betekent tripdata delen. 

• De MaaS-aanbieder zal over een massa aan data beschikken inzake verplaatsingsgedrag. 
Steden kunnen dit gebruiken bij hun beleid. (Tripdata) 

• Inzicht in hoe de aanbieders de doelstellingen van de steden gaan ondersteunen. 

• Toegankelijkheid/doelgroepen/inclusiviteit/type gebruikers inzichten. 

• Flexibiliteit in termijn vereisten data, voorwaarden,… 

• Omgaan met incentiveringen 
 



 

VMA-Matrix-prioritaire domeinen-schrijftopics-SHsessies-20210105                                                          
31 
 

3. Aandachtspunten/reflecties 

 
 

• Steden genereren vaak veel data, maar beschikken niet over een server om de data op te 
bewaren en hosten.  

•  

 

 

DOMEIN: Vertrouwen bouwen tussen partners 

1. Wat hebben wij i.v.m. dit domein te bieden aan andere 

stakeholders? 

 
 

• (Grootstedelijke) korting aanbieden aan MaaS-operatoren. Derdebetaler 

• …Stimuleren gebruik 

• Communicatie naar eindgebruiker aanbod, potentieel, mogelijkheden, verhogen 
acceptatie 

• Niche markten, specifieke doelgroepen 

• Duidelijke segmentering 

• MaaS-incentives 

• Lead-by-example 

• Push voor fiscaal kader 
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2. Wat verwachten we van de andere stakeholders op dit 

domein? 

 
 

• Meebouwen aan modal shift/mind shift 

• Transparantie. 

• Open ecosysteem. 
 

3. Aandachtspunten/reflecties 

 
• Nood aan terugkoppelmoment MaaS met de verschillende stakeholders binnen de 

vervoerregio. → draagvlak bij kleinere steden en gemeenten; bevragen 

• Review moment met concrete punten/krijtlijnen. → Zal redelijk volledig moeten zijn. (na 
schrijfsessies) 

• … 

 

 

DOMEIN: Veerkracht inbouwen om flexibel om te gaan met verandering en tegenslag 

1. Wat hebben wij i.v.m. dit domein te bieden aan andere 

stakeholders? 

 
• Incentives aanbieden om beleid vorm te geven.  

• In de aanbestedingen moeten er duidelijke voorwaarden worden opgenomen richting de 
mobiliteitsaanbieders. Teneinde een fijnmazig net te creëren om de witte vlekken van het 
KN en AN op te vullen. 

• Mogelijkheid overdracht van MaaS abo naar mobiliteitsaanbieder (relatie met de klant + 
aansprakelijkheid + vertrouwen klant) 

• Extra communicatie indien nodig; extra stimulatie; vertrouwenswekkende communicatie; 
vertrouwen bij gebruikers door juiste communicatie over inspanningen van de mob/maas 
aanbieders 

 
 

2. Wat verwachten we van de andere stakeholders op dit 

domein? 

 
 

 

• Op welke manier worden mobipunten (Hoppin) geselecteerd en uitgerold? 

•  

•  
 

3. Aandachtspunten/reflecties 

 
• Terugkoppelmoment MaaS met de verschillende stakeholders binnen de vervoerregio. 

• MaaS zal zich voornamelijk op grootstedelijk vlak ontwikkelen. De centrumsteden kunnen 
met concrete voorstellen naar de kleinere gemeenten en steden trekken. 
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• Brussel ontwikkelt zelf een MaaS-platform. Wat is de meerwaarde als dat vanuit de 
overheid komt? Kan de markt daar niet beter op inspelen? Centrumsteden willen 
ondersteunen, maar niet zelf een volledig platform ontwikkelen noch trekken. Als elke 
centrumstad dat zelf doet komt dat de efficiëntie niet ten goede.  

• Antwerpen heeft gekozen om geen eigen MaaS-platform te creëren, maar om een 
ondersteunende rol op te nemen.  

• Gent zet in op open data. De open data bestaat uit de eigen data van de parkings, en de 
data (afgedwongen via de aanbesteding) van vervoersaanbieders. Met TMaaS was Gent 
als stad wel trekker van een eigen platform voor traffic management. Dit bleek niet zo 
evident te zijn.  De vraag is of een MaaS platform vanuit de overheid moet komen of 
vanuit de privé? Uit vorige stakeholdersgroepen bleek dat burgers geen vertrouwen 
hebben als het vanuit de overheid komt. 

•  

 

 

DOMEIN:  Concurrentie mogelijk maken 

1. Wat hebben wij i.v.m. dit domein te bieden aan andere 

stakeholders? 

 
 
Gelijk speelveld realiseren via: 

• Kwaliteitseisen 

• Datastandaarden 

• Vermijden van monopolies, door  
Wederkerigheid: 

• Integreren moet mogelijk zijn op vraag (mob → MaaS en MaaS → mob) 

• kostendelend 
 
 

2. Wat verwachten we van de andere stakeholders op dit 

domein? 

 
 

• Licentievoorwaarden deelmobiliteit (ITS?). 

• … 
 

3. Aandachtspunten/reflecties 

 
• Taxisector? 

• … 
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DOMEIN:  Focus op schaalbaarheid 

1. Wat hebben wij i.v.m. dit domein te bieden aan andere 

stakeholders? 

 
 

• Link vervoersregioraad en gelijk speelveld (kwal. Eisen en standaarden) → integratie 
doelgroepenvervoer + mobiliteitscentrale. 

 
 

2. Wat verwachten we van de andere stakeholders op dit 

domein? 

 
 

• Onderling afsprakenkader over de aanbestedingen voor VoM. → best practices  

• Vlaams MaaS afsprakenkader als verplichting voor de aanbestedingen → indirecte 
verplichting 

•  

3. Aandachtspunten/reflecties 

 
• Routeplanner van Antwerpen is krachtig. Maar dat is niet de taak van een stad. 

Opschalen? 

•  

• … 
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Stakeholdersessie Bus- en car sector  - TETRA-project BUSaanZET 
 
 
Output sessies 

➢ Verkenning van domeinen waar afspraken over zullen gemaakt dienen te worden. 
 

DOMEIN: Verdienmodel 

1. Wat hebben wij i.v.m. dit domein te bieden aan andere 

stakeholders? 

 
 

• Er is een directe mogelijkheid tot efficiënter inzetten van reeds bestaande middelen 
(zowel chauffeurs als voertuigen) en kostenbesparing in exploitatie en infrastructuur (bv. 
door geautomatiseerd boeken en betalen).  

• A priori de pakweg 200 private vervoersbedrijven zijn geografisch verspreid over 
Vlaanderen, en dus efficiënt geplaatst voor mobiliteitsdiensten op vraag. 

2. Wat verwachten we van de andere stakeholders op dit 

domein? 

 
 

• MaaS providers: Transparantie over vergoedingen en provisies; Wegnemen risico van 
voorkeur bij toekenning;  

• Overheid: Dit domein is voor de sector prioriteit nummer 1. De overheid dient regie in 
handen te nemen om duidelijke afspraken te maken met betrekking tot de verschillende 
‘verdienmodellen’, en de toewijzing van de verschillende deelkosten. Overheid: 
subsidiegevoeligheid van aanbod, zonder twijfel voor sociaal kwetsbare groepen en in 
landelijke gebieden; 
 

3. Aandachtspunten/reflecties 

 
 

• Er bestaat een risico van natuurlijke drang tot dominantie van MaaS-leveranciers ("winner 
takes it all") 
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DOMEIN: Gelijk speelveld (gelijkheid tussen alle spelers) 

1. Wat hebben wij i.v.m. dit domein te bieden aan andere 

stakeholders? 

 
 

• De autobus en -car sector biedt flexibel en collectief vervoer als belangrijke schakel in de 
multimodale en duurzame verplaatsingsketen; De bedrijven zelf zijn operationeel erg 
sterk: professionele, gediplomeerde chauffeurs en kwalitatieve voertuigen kunnen 24/7 
ingezet worden. Er is een performant aanbod voor doelgroepenvervoer (leerlingen 
(bijzonder onderwijs), werknemers, rolstoelvervoer,...), oa. shuttlediensten.  

 

2. Wat verwachten we van de andere stakeholders op dit 

domein? 

 
 

• MaaS providers: Vrijwillige en open toegang tot het ecosysteem van MaaS providers. 
Transparantie over de rangschikking van (multimodale) vervoersoplossingen die worden 
voorgesteld aan gebruikers; Duidelijke afspraken over prijszetting; Performante 
communicatie binnen het ecosysteem (zowel tussen systemen, als tussen organisaties); 

• Andere vervoersoperatoren: een kwaliteitsvol aanbod van vervoersoplossingen (oa. 
naleven afspraken en vergunningen). Engagement om er een duurzaam verhaal van te 
maken. Tegengaan marktverstoring op markten waar  

o (i) regelgevers/openbaarvervoersautoriteiten (PTA's) exploitanten dwingen zich 
aan te sluiten bij MaaS-regelingen;  

o (ii) de MaaS-leverancier op dezelfde markt ook concurreert met vervoerders.  

• Overheid: Men vraagt eerlijke behandeling tussen gevestigde en nieuwe spelers in MaaS-
regelingen. Overheden dienen het risico weg te nemen dat nieuwe mobiliteitsaanbieders 
de EU-regels inzake elektronische handel gebruiken om de naleving van specifieke 
vervoersregels te vermijden, waardoor alleen de traditionele wegvervoerders onterecht 
zouden worden belast. Controle/handhaving regelgevend kader; Afspraken mbt 
aansprakelijkheid; Monopolievorming tegengaan. Graag duidelijke omschrijving van het 
(de) vervoerstype(s) in de operaties en indeling in nationale en Europese regelgeving ter 
zake. Aanbeveling tot het ontwikkelen van een nieuw vervoerstype voor vervoer op maat 
(VOM). 
 

3. Aandachtspunten/reflecties 

 
• Er is nood aan eenduidige afspraken over de kenmerken van het professioneel karakter 

van de VOM chauffeur bij collectief vervoer, en de nodige vereisten (licenties, opleidingen, 
medische controles,...); Aanvullend ook eenduidige afspraken over de CAO’s die gelden 
voor het beroep van VOM chauffeur, inclusief de combinatie met andere 
vervoersopdrachten. 
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DOMEIN: Customer relationship, centricity and awareness   

1. Wat hebben wij i.v.m. dit domein te bieden aan andere 

stakeholders? 

 
 

• De autobus- en -car bedrijven bouwen sterke en langdurige klantenrelaties uit met 
groepen van lokale stakeholders (oa. scholen, grote werkgevers, steden en gemeenten, 
verenigingen, sportclubs, brochurereizen). De sector heeft traditioneel een sterke dispatch 
binnen de organisatie, waar persoonlijk contact met de klant mogelijk is (oa. voor boeken, 
maar ook voor klachtenafhandeling).  

2. Wat verwachten we van de andere stakeholders op dit 

domein? 

 
 

• Andere vervoersoperatoren: de mogelijkheid om het aanbod van andere 
vervoersoperatoren als first en last mile oplossing aan te bieden, is een sterke plus.  

• MaaS providers: Technologie dient te voorzien in naadloze communicatie om de 
klantentevredenheid verder te verhogen;  

3. Aandachtspunten/reflecties 

 
• Er is bezorgdheid over het verlies van de commerciële relatie met de klant, waardoor de 

afhankelijkheid van MaaS-providers toeneemt. Prijs is niet het enige criterium waar 
klanten rekening mee houden. 

 

DOMEIN: Toegang tot en hergebruik van data (+ architectuur, interoperabiliteit) 

1. Wat hebben wij i.v.m. dit domein te bieden aan andere 

stakeholders? 

 
 

• Automatische communicatie van data tussen de softwaresystemen van bus- & 
carbedrijven en MaaS providers staat binnen de sector nog in haar kinderschoenen 
aangezien de vraag nooit ernstig werd gesteld en de opportuniteiten onontgonnen bleven.  

2. Wat verwachten we van de andere stakeholders op dit 

domein? 

 
• Overheid: Er zijn duidelijke afspraken nodig met betrekking tot het soort data die 

gecommuniceerd dient te worden en de werkwijze om die te communiceren 
(Europese standaarden en API's). Graag duidelijke omschrijving van het (de) 
vervoerstype(s) in de operaties en indeling in nationale en Europese regelgeving ter 
zake.   

• MaaS providers en andere stakeholders: Tegelijk zijn er afspraken nodig over de 
informatie en data die worden teruggekoppeld naar operatoren (2-way 
communication principe);  
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3. Aandachtspunten/reflecties 

 
• Er is bezorgdheid over de mogelijkheden van KMO’s en andere bus- en carbedrijven om 

aan de technische eisen van MaaS providers tegemoet te komen; De sector bestaat uit 
innovatoren en innovatievolgers (= laag O&O-intensief), die aan verschillende snelheden 
willen integreren/digitaliseren. MaaS staat voor innovatie en geautomatiseerde/real-time 
communicatie. Daar gaan hoge instapkosten mee gepaard; 

 


