
VLAAMSE OVERHEID 

Mobiliteit en Openbare Werken 

 

27 OKTOBER 2016. - Derde oproep tot kandidatuurstelling in het 

kader van de compensatie van de openbaredienstverplichting tot het 
vervoer van personen met een handicap of een ernstig beperkte 

mobiliteit 
 

 

De Vlaamse minister van Mobiliteit, Openbare Werken, Vlaamse Rand, Toerisme en Dierenwelzijn, 

Gelet op het decreet van 21 december 2012 tot compensatie van de openbaredienstverplichting tot 

het vervoer van personen met een handicap of een ernstig beperkte mobiliteit, artikel 5, eerste lid; 

Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 11 oktober 2013 tot compensatie van de 

openbaredienstverplichting tot het vervoer van personen met een handicap of een ernstig beperkte 

mobiliteit, artikel 7; 

 

Gelet op het ministerieel besluit van 4 november 2013 tot vaststelling van de formulieren tot het 

verkrijgen van compensatie voor de openbaredienstverplichting tot het vervoer van personen met 

een handicap of een ernstig beperkte mobiliteit, bijlage 1; 

 

Het bovenvermeld decreet bepaalt dat de Vlaamse Regering een lijst met vervoerders die worden 

belast met de uitvoering van de openbaredienstverplichting tot het vervoer van personen met een 

handicap of een ernstig beperkte mobiliteit, als vermeld in artikel 5 van het decreet, vaststelt.  

Overeenkomstig artikel 7 van het bovenvermelde besluit van de Vlaamse Regering worden de 

kandidaat-vervoerders opgeroepen om een aanvraag om te worden opgenomen in de lijst in te 

dienen binnen een termijn van uiterlijk één maand na de bekendmaking van deze oproep. 

 

Kandidaat-vervoerders kunnen per vervoersgebied slechts één aanvraag indienen. Kandidaat-

vervoerders die voor meerdere vervoersgebieden wensen te worden belast met de 

openbaredienstverplichting dienen één aanvraag in per vervoersgebied. 

 

Het budget voor onderstaande vervoersgebieden, waarvoor in het eerste jaar van de 

openbaredienstverplichting maximale jaarlijkse compensaties zullen worden toegekend, bedraagt 

250.000 euro. 

 

De vervoersgebieden waarvoor kandidaat-vervoerders een aanvraag kunnen indienen zijn: 

 

- Menen. 

- Veurne-Diksmuide. 

 

De samenstelling van de vervoersgebieden kan teruggevonden worden in de lijst onderaan deze 

oproep of als bijlage 1 bij het bovenvermelde besluit van de Vlaamse Regering. 

Een modelformulier voor het indienen van een aanvraag om vermeld te worden op de lijst met 

vervoerders werd vastgesteld bij bovenvermeld ministerieel besluit en kan worden teruggevonden 

op de website www.mobielvlaanderen.be/openbaredienstverplichting. 

De geselecteerde vervoerder die van de lijst geschrapt wenst te worden, moet vier maanden voor 

het stopzetten van het vervoer de administratie hiervan op de hoogte brengen via een 

aangetekend schrijven. 

Aanvragen worden per aangetekende brief verzonden aan: 

Departement Mobiliteit en Openbare Werken 

Afdeling Beleid 



T.a.v. dhr. Eric Sempels 

Koning Albert II-laan 20, bus 2 

1000 Brussel 

Vragen omtrent de openbaredienstverplichting kunnen via hetzelfde adres gesteld worden of via e-

mail (eric.sempels@mow.vlaanderen.be ), telefoon (02 - 553 78 26) of fax (02 - 553 71 08). 

 

Brussel, 27 oktober 2016. 

 

De Vlaamse minister van Mobiliteit, Openbare Werken, Vlaamse Rand, Toerisme en Dierenwelzijn, 

B. WEYTS 

 

17. Vervoersgebied Menen 

 

edegem 

Menen 

Moorslede 

Wervik 

Wevelgem 

 

23. Vervoersgebied Veurne-Diksmuide 

 

Alveringem 

De Panne 

Diksmuide 

Houthulst 

Koekelare 

Koksijde 

Kortemark 

Lo-Reninge 

Nieuwpoort 

Veurne 
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