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III. EXTRA DUIDING 

I.1 ALGEMENE CONTEXT 

I.1.1 Mobility as a service (‘MaaS’) 

Mobility as a Service (‘MaaS’) is het aanbod van verschillende mobiliteitsdiensten (zowel privaat als publiek) 

waarbij op maat gemaakte geïntegreerde reismogelijkheden via één digitaal platform met realtime 

multimodale informatie worden aangeboden, inclusief boeking en betaling. Op deze manier heeft de burger 

toegang tot verschillende mobiliteitsoplossingen in de vorm van diensten, zonder daarvoor de investeringen in 

de aankoop te moeten doen. 

Gebruikers, commerciële MaaS operatoren, aanbieders van collectieve en deelvervoerdiensten, datamakelaars 

en lokale besturen1 werken al enkele jaren samen in een open Vlaams MaaS ecosysteem. Deze 5 types 

belanghebbenden vormen samen de kern (‘Core business’) van een netwerk waarrond nog heel wat andere 

stakeholders actief zijn:  

 

Binnen deze kern zal ook de Vlaamse Mobiliteitscentrale voor het Vervoer op Maat een rol gaan opnemen. De 

Vlaamse Mobiliteitscentrale zal als primaire actor deelnemen aan de dialoogsessies,  de vormgeving en 

naleving van Vlaams MaaS afsprakenkader. De facilitatie van de totstandkoming van het Vlaams MaaS 

Cities 
VVR’s*  
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afsprakenkader gebeurt evenwel onpartijdig en onafhankelijk van de operationele aansturing van de Vlaamse 

Mobiliteitscentrale.  

Het delen van open data, de terbeschikkingstelling aan derden van digitale vervoerbewijzen voor het openbaar 

vervoer en de steun van steden aan startende Maas operatoren en nieuwe deelvervoeraanbieders hebben de 

lancering van MaaS in Vlaanderen versneld. Commerciële MaaS klantenproposities worden aangeboden aan 

consumenten en bedrijven. Dit is uniek in Europa, waar vaak nog met stedelijke piloten het potentieel van 

MaaS wordt onderzocht.   

Verschillende organisatiemodellen zijn mogelijk. Er zijn evenwel nog heel wat onzekerheden en onbekenden. 

Daarom lopen binnen het ecosysteem diverse bilaterale en multilaterale samenwerkingen rond technologische 

standaardisatie, integratie, commerciële afspraken, promotionele ondersteuning, nieuwe product- en 

dienstenlanceringen, … . Deze innovaties creëren ‘shared value’ die actoren nooit eigenhandig tot stand 

kunnen brengen. 
1 Tot lokale besturen rekenen we steden, gemeenten en de Vlaamse Vervoerregio’s (VVR’s). 
 

I.1.2 MaaS als hefboom binnen Basisbereikbaarheid in Vlaanderen 

De nieuwe Vlaamse Regering positioneert MaaS binnen de realisatie van Basisbereikbaarheid. MaaS geeft 

gebruikers toegang tot combimobiele vervoersoplossingen met meer gebruiksgemak. Zo veel mogelijk MaaS 

operatoren worden bij de realisatie van dit multimodaal aanbod betrokken. Initiatieven worden met een 

adequate regelgeving ondersteund. 

Zie Vlaams Regeerakkoord, p. 257: https://www.vlaanderen.be/publicaties/regeerakkoord-van-de-
vlaamse-regering-2019-2024 

Zie Beleidsnota Mobiliteit en Openbare Werken van de bevoegde Vlaams Minister, p.19: 

https://www.vlaanderen.be/publicaties/beleidsnota-2019-2024-mobiliteit-en-openbare-werken 

 

De kenniscel MaaS van het Beleidsdomein MOW bracht in 2019 een MaaS kennisfiche uit. UITP, de 

Internationale Associatie voor het Collectief Vervoer (www.uitp.org) bracht in 2019 een MaaS Report uit.  

Beide documenten kunnen opgevraagd worden bij kimberley.vandamme@mow.vlaanderen.be .  

 

Ook de MORA besteedt ruim aandacht aan het concept MaaS 

Zie Mobiliteitsverslag 2018: https://www.mobiliteitsraad.be/mora/publicatie/mobiliteitsverslag-2018 

Zie Mobiliteitsrapport 2019: https://www.mobiliteitsraad.be/mora/publicatie/mobiliteitsrapport-2019 .  
 

I.1.3 Strategische vragen over de verdere uitbouw van het Vlaams open MaaS ecosysteem …   

Vlaanderen ondersteunt de verdere uitbouw van een MaaS ecosysteem, en wil daarbij een aantal 

ondersteunende afspraken, processen en regels introduceren.  

Stakeholders op het terrein onderkennen namelijk een aantal ontwikkelingen die de verdere groei, 

transparantie, gelijk speelveld en marktwerking van een open Vlaams Maas ecosysteem kunnen belemmeren.  

Denken we daarbij onder andere aan: 

• Partijen zijn niet altijd bereid (commercieel gevoelige) data met elkaar te delen of, 

https://www.vlaanderen.be/publicaties/regeerakkoord-van-de-vlaamse-regering-2019-2024
https://www.vlaanderen.be/publicaties/regeerakkoord-van-de-vlaamse-regering-2019-2024
https://www.vlaanderen.be/publicaties/beleidsnota-2019-2024-mobiliteit-en-openbare-werken
http://www.uitp.org/
mailto:kimberley.vandamme@mow.vlaanderen.be
https://www.mobiliteitsraad.be/mora/publicatie/mobiliteitsverslag-2018
https://www.mobiliteitsraad.be/mora/publicatie/mobiliteitsrapport-2019
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• Toegang te geven tot elkaars producten of diensten of, 

• Gemeenschappelijke data- of integratie standaarden te gebruiken of, 

• Duurzame commerciële afspraken te maken of, 

• Het MaaS aanbod te verbreden over alle vervoer regio’s of in landelijk gebied of, 

• Reisadviezen te geven die afgestemd zijn op Vlaamse beleidsdoelstellingen inzake mobiliteit- en klimaat of,  

• …  

Dit werpt een aantal strategische vragen op. Antwoorden dienen tot stand te komen met de gedragen inbreng 

en het actief engagement van de belanghebbenden uit het ecosysteem. 

• Hoe versterken we co-creatie in het ecosysteem, geven we bijkomende focus aan rendabele groei (biz 

case), een gelijkere verdeling van kosten, betere toegang en delen van data, en meer 

investeringszekerheid?   

• Hoe verbeteren we de gebruikersbeleving, de efficiëntie, de transparantie, het gelijk speelveld en de 

samenwerking tussen publieke en private spelers?  

• Hoe realiseren we een gebalanceerd, schaalbaar en open ecosysteem met een echte maatschappelijke 

meerwaarde (value case)? 
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I.1.4 … krijgen een antwoord binnen een gedragen Vlaams MaaS afsprakenkader  

Antwoorden formuleren op hogergenoemde vragen vereist het mee denken en mee doen door de betrokken 

actoren. Departement Mobiliteit & Openbare Werken (DMOW) nodigt ze uit om collectief een adequate vorm 

van ecosysteem governance uit te werken en te handhaven: een Vlaams MaaS afsprakenkader. Deze aanpak 

van governance wordt ‘soft’ of ‘collaborative regulation’ genoemd.2 

DMOW wil als modusonafhankelijke regisseur de totstandkoming hiervan faciliteren en  een iteratief proces 

initiëren. Vlaanderen beschikt momenteel nog niet over een dergelijk gestructureerd overleg- en 

ontmoetingsplatform binnen de MaaS context.   

Lees zeker DMOW conceptnota aan De Vlaamse Regering, p. 3-7: 

https://www.vlaanderen.be/publicaties/uitwerking-mobiliteitscentrale-conceptnota 

We starten de dialoog op met de (5 types) belanghebbenden die samen de kern (‘Core business’) van het 

MaaS ecosysteem vormen. Actoren uit het ruimere ecosysteem worden iteratief betrokken. Bijvoorbeeld via 

online participatie, benchlearning of public review. 

Trust the process! Nieuwe inzichten ontstaan door rijping. Dit vereist tijd en tussenruimte. D.m.v. een 

participatietraject en samendenkingsproces met (internationale) actoren wordt dit mogelijk gemaakt. Een 

louter technocratische aanpak zorgt niet noodzakelijk voor een beter draagvlak. Een procesmatige aanpak 

daarentegen geniet meer vertrouwen en laat de soft regulation sneller aansluiten op de technologische 

evoluties in een markt die nog maar in zijn kinderschoenen staat. Actoren uit het ecosysteem voelen zich mee 

verantwoordelijk voor de inhoud en de naleving ervan op het terrein. 

Een eerste voorbeeld van zo’n afsprakenkader binnen een MaaS ecosysteem vinden we in NL. Daar kwamen 

eind vorig jaar de 8 MaaS-waardige eisen tot stand. Ze zijn het resultaat van dialoog tussen reizigers 

verenigingen, MaaS operatoren, vervoerautoriteiten (Concessieverleners) en vervoerbedrijven 

(Concessiehouders): https://www.crow.nl/getmedia/37d03a2b-ca80-4ace-b3a3-56da56ab01bf/NOVB-
BO-05-12-19-Bijlage-7ii-MaaSwaardige-eisen-v15.pdf.aspx  

 
2  Het Decreet Basisbereikbaarheid voorziet geen rechtsgronden voor een door Vlaamse overheid opgelegde 

regulering en handhaving.  
 

https://www.vlaanderen.be/publicaties/uitwerking-mobiliteitscentrale-conceptnota
https://www.crow.nl/getmedia/37d03a2b-ca80-4ace-b3a3-56da56ab01bf/NOVB-BO-05-12-19-Bijlage-7ii-MaaSwaardige-eisen-v15.pdf.aspx
https://www.crow.nl/getmedia/37d03a2b-ca80-4ace-b3a3-56da56ab01bf/NOVB-BO-05-12-19-Bijlage-7ii-MaaSwaardige-eisen-v15.pdf.aspx

