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1 Samengevat 

1.1 Het waarom en hoe van deze studie 

Veel mensen die graag met vakantie zouden gaan, slagen daar om verschillende redenen niet of 

nauwelijks in. Ze ervaren allerlei drempels en hindernissen die het hun onmogelijk of moeilijk maken 

om vakantie te nemen. Toerisme Vlaanderen probeert met het programma ‘Iedereen Verdient 

Vakantie’ (IVV)die drempels zoveel mogelijk aan te pakken en op die manier vakantie mogelijk te 

maken voor iedereen. 

70% van de boekingen via Iedereen Verdient Vakantie gebeurt bij 30% van het aanbod.  Heel vaak 

gaat het om een vakantie met zon, zee en strand en bij voorkeur in een all-in formule. De 

mobiliteitsdrempel van en naar de kust en tijdens een vakantie aan de kust speelt quasi niet, omwille 

van het goede aanbod aan openbaar vervoer.  Heel wat andere bestemmingen in Vlaanderen hebben 

een gelijkaardig potentieel maar worden vaak minder geboekt omwille van de mobiliteitsdrempels om 

vlot en goedkoop op de bestemming te geraken en zich ter plekke te kunnen verplaatsen.  

Deze studie wil concrete pistes aanbieden om mensen met een drempel de nodige mobiliteit te 

garanderen om hun vakantieplaats te bereiken en zich te verplaatsen op de vakantieplaats. Om tot de 

concrete pistes te komen startten we bij een uitgebreid literatuuronderzoek dat uitmondde in een 

meer gedetailleerde beschrijving en evaluatie van 6 initiatieven. Van deze 6 initiatieven bekeken we 

het potentieel nog verder in detail. We toetsten de keuzes steeds af met de Toerisme Vlaanderen als 

een klankbordgroep van organisaties actief op het terrein in de sector.  

 

1.2 Literatuuronderzoek : longlist 

Op basis van een uitgebreid literatuuronderzoek en ervaring uit diverse (Europese) projecten stelde 

TML een longlist op van potentiële oplossingen. In totaal bestond de lijst uit een veertigtal 

initiatieven. Een aantal van de aangereikte oplossingen bestaat ook onder één of andere vorm in 

Vlaanderen.    

 

1.3 Selectie longlist : 6 initiatieven + fiche 

De 6 geselecteerde initiatieven waren : 

• Deelfietsen: 

Hierbij stelt een eigenaar fietsen ter beschikking die gebruikt kunnen worden tegen een 

vergoeding. Het kan om korte termijn verhuur gaan of langere termijn verhuur. 

• Deelauto’s: 

Hierbij stelt een eigenaar zijn auto ter beschikking om gebruikt te worden tegen een 

vergoeding. 

• (Spontaan) carpoolen/ritdelen plus 

Hierbij worden autoritten gewoon gedeeld al dan niet na het vervoer formeel geregeld te 

hebben. 

• Uitbreiding Minder Mobielen Centrale voor toeristische verplaatsingen: 

Minder Mobielen Centrales (MMC) verzekeren het vervoer voor mensen uit de gemeente 

met een beperkt inkomen en die zich niet autonoom kunnen verplaatsen. Ze bestaan in de 

meeste gemeenten in Vlaanderen.  
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• Flextaxi: 

Het gaat om het laagste niveau in het vervoerssysteem dat uitgedacht wordt in het kader van 

‘Vervoer op Maat’ binnen het decreet basisbereikbaarheid en uitgerol in verschillende 

vervoersregio’s. 

• Lokale shuttle of deelbusje:  

Het gaat om een busje waarvan de gemeente, stad of een andere organisatie eigenaar is dat 

door vrijwilligers kan gebruikt worden om vakantiegangers naar hun bestemming te brengen. 

Op basis van een beschrijving van elk van de 6 initiatieven en een evaluatie op een tiental criteria 

kozen Toerisme Vlaanderen en TML de 3 meest kansrijke initiatieven. Belangrijke evaluatiecriteria 

waren het gebruiksgemak en de kost voor gebruiker en gemeenschap.  

 

1.4 3 meest kansrijke initiatieven: evaluatie van potentieel succes 

Als meest kansrijk selecteerden Toerisme Vlaanderen en TML 3 initiatieven; de uitbreiding van de 

MMC’s, deelfietsen en deelbusjes. De keuze werd bevestigd door de klankbordgroep. 

 

1.4.1 Uitbreiding van de MMC voor toeristische motieven: hoogste prioriteit 

De uitbreiding van de werking van de MMC’s in 

functie van toeristische initiatieven verdient de 

hoogste prioriteit.  De structuur is voorhanden 

waardoor de opstartkosten laag zijn. Bovendien is 

het waarschijnlijk dat het aantal gebruikers in eerste 

instantie beperkt blijft zodat geen 

capaciteitsproblemen zullen ontstaan. Verder blijkt 

dat de gecontacteerde MMC’s voorzichtig positief staan tegenover een uitbreiding van de 

dienstverlening. In de praktische modaliteiten van de werking van de MMC’s zullen een aantal 

aanpassingen moeten gebeuren zodat een samenwerking over de grenzen van de gemeente 

makkelijker wordt. Ook zal het steeds belangrijk zijn het initiatief goed te kaderen om te vermijden 

dat de taxisector de indruk krijgt dat er oneerlijke concurrentie voor hun diensten wordt 

georganiseerd. 

De eerste te ondernemen actie is het gesprek aangaan met Taxistop, de drijvende kracht 

achter de MMC’s.  

 

1.4.2 Fietsverhuur op locatie: interessant voor zover kosten beheersbaar blijven 

Ook het voorzien van fietsen kan interessant zijn, hoewel het prijskaartje hiervan hoger kan liggen. 

We bekeken twee pistes om fietsen ter beschikking te stellen. De deelfiets type Blue-bike, meestal aan 

het station te vinden, en de huurfiets die mogelijk in samenwerking met een fietsverhuurbedrijf op 

de vakantielocatie kan worden aangeboden. 
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De deelfiets type Blue-bike zal vermoedelijk 

slechts een kleine niche uit de doelgroep kunnen 

bekoren. Het zou gaan om vakantiegangers met 

een vakantiebestemming op max 7 of 8 km van 

een station die bereid zijn om met een rugzak tot 

de vakantiebestemming te fietsen. Het voordeel 

om deze oplossing te promoten is dat de kost zeer 

laag is. Het nadeel is dat vermoedelijk weinig 

mensen uit de doelgroep bereikt zullen worden. 

De huurfiets kan zeer waarschijnlijk heel wat meer 

mensen uit de doelgroep bereiken. Om het (gratis) 

ter beschikking stellen van fietsen aan de doelgroep op de vakantiebestemming kostenefficiënt te 

laten verlopen is het wellicht interessant om ook fietsen tegen betaling te huur aan te bieden voor 

andere vakantiegasten. Verder zal ook de periode van het ter beschikking stellen van fietsen een 

invloed hebben op de kosten van fietsverhuur alsook de frequentie van het nodige onderhoud. Een 

aandachtspunt zal ook zijn in hoeverre de vakantiegangers uit de doelgroep behoefte hebben aan 

fietsen op de vakantielocatie. Als deze parameters goed beheersbaar blijven is het mogelijk een project 

op te zetten waarbij de kosten die bestaan voor het gratis ter beschikking stellen van fietsen voor de 

doelgroep gecompenseerd worden door de opbrengsten van het verhuren van fietsen aan andere 

vakantiegasten dan deze uit de doelgroep. Voorwaarde is uiteraard dat er voldoende vakantiegasten 

betalen voor het gebruik van fietsen op locatie. 

Verder is het ook zo dat vandaag al fietsen beschikbaar zijn op heel wat vakantiedomeinen, weliswaar 

steeds tegen betaling, dus niet voor de mensen van de doelgroep. Sommige kleinschalige 

vakantieverblijfuitbaters zien op tegen de extra organisatie van bijvoorbeeld fietsonderhoud, 

fietsenstalling, reservatiesysteem, etc. 

Een aandachtspunt zal wel zijn om de huidige fietsverhuur initiatieven geen oneerlijke concurrentie 

te bezorgen. 

Ook het ter beschikking stellen van aangepaste fietsen voor mensen met een beperking is een 

aandachtspunt. Een reservatiesysteem voor de specifieke fietsen en samenwerking met Gsport 

Vlaanderen1 is aangewezen.  

De eerste te ondernemen actie om deze piste te concretiseren is het opzetten van een 

(kleinschalig) pilootproject met een fietsverhuurder en een aantal gemotiveerde uitbaters van 

vakantieverblijven. Het is waarschijnlijk de beste manier voor Toerisme Vlaanderen om concreet 

zicht te krijgen op het potentieel van dit idee. 

 

1.4.3 Deelbusjes: minder kansrijk 

Deelbusjes lijken op dit ogenblik minder kansrijk omdat het beschikbare potentieel aan te delen busjes 

moeilijk in kaart te brengen is. Het potentieel aanbod is uitermate versnipperd. Daarnaast is het ook 

onduidelijk of er voldoende potentiële vraag zal zijn om een structuur van busjes en vrijwilligers op 

te zetten en in stand te houden. Dergelijke dienstverlening zou bovendien voor een groot deel 

gelijkaardig werk doen als wat een MMC kan doen. Heel waarschijnlijk worden vrijwilligers ook onder 

dezelfde mensen gezocht.  

 
1 https://www.gsportvlaanderen.be/fiets-mee  

https://www.gsportvlaanderen.be/fiets-mee
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We zouden deze piste slechts exploreren op het moment dat blijkt dat de MMC’s onvoldoende 

capaciteit hebben om de toeristische stroom aan gebruikers aan te kunnen.  

Tabel 1 vat de belangrijkste kenmerken van de meer in detail geanalyseerde initiatieven samen.  

Tabel 1: Overzicht van kenmerken en acties voor de in detail onderzochte initiatieven. 

  deelfiets - Blue-bike huurfiets MMC deelbusje 

beschikbaar 
aanbod 

ruim aanbod aan grotere 
stations 

beschikbaar op enkele 
locaties, geen specifieke 
IVV aanbod 

de meerderheid van 
Vlaamse gemeenten 
hebben een MMC 

hoogst uitzonderlijk 
beschikbaar 

specifiek IVV 
aanbod 

neen neen neen neen 

opstart kosten nagenoeg nul systeem opzetten 
beperkt tot 
organisatorische 
afstemming 

zeer hoog indien 
beschikbare busjes moeten 
gevonden worden en 
organisaties dienen 
overtuigd te worden om te 
delen 

omgaan met 
(vermoedelijk) 
beperkt potentieel 

werken met bestaande 
capaciteit stelt geen 
probleem 

doenbaar indien andere 
doelgroep ook fietsen 
gebruikt (en betaalt) 

werken met bestaande 
capaciteit stelt geen 
probleem 

problematisch aangezien 
initiatief moet opgestart 
worden en gebruikers 
onzeker zijn 

kosten op promotie na nihil 

relatief belangrijk maar 
beperkt indien andere 
doelgroepen mee 
betalen 

op organisatorische 
aspecten in opstart na 
zeer beperkt 

indien deelbusjes niet 
voldoende potentieel halen 
aanzienlijk (5000 EUR/jaar 
deelbusje) 

baten 
beperkt, een klein beetje 
betere bereikbaarheid 
van vakantiebestemming 

afhankelijk van gebruik 
van fietsen mogelijk 
betere mobiliteit tijdens 
vakantie 

betere mobiliteit voor 
elke gebruiker 

momenteel beperkt 
aangezien geen aanbod, 
bovendien zou aanbod 
dubbel zijn met MMC, 
tenzij opengesteld voor 
niet IVV vakantiegasten 

prioriteit om door 
te gaan 

middel middel hoog laag 

acties indien 
doorgaan 

gesprek met Blue-bike -
deelfietsaanbieder 
promotie voorzien 

gesprek met huurfiets 
aanbieder 
opzetten pilootproject 

gesprek met Taxistop 
opzetten pilootproject 

promotie van busjes delen 
bij gemeenten/organisatie 
checken of inplannen in 
bredere mobiliteitsaanpak 
voor toeristische 
verplaatsingen mogelijk is 
(om potentieel te 
verhogen) 

 



Mobiliteit op vakantie voor mensen met een drempel – eindrapport (publieke versie) 

2 Studieobjectief: betere vakantiemobiliteit 

voor mensen met een drempel 

Het objectief van deze studie is om concrete pistes aan te reiken om een betere vakantiemobiliteit te 

garanderen aan mensen met een drempel. Vakantiemobiliteit betekent zowel mobiliteit van en naar 

de vakantieplaats als mobiliteit op de vakantieplaats. Mensen met een drempel omvatten jongeren, 

mensen met een handicap of mensen met beperkte financiële middelen.  

Het is de ambitie van dit rapport om het niet bij louter theoretische beschouwingen te laten, maar 

om zo concreet mogelijk pistes aan te reiken om vanaf volgend jaar de vakantiemobiliteit van mensen 

met een drempel echt te verbeteren. Hiertoe wil het voor elk van de weerhouden pistes een concrete 

eerste stap aanbieden. 

Het belang van de problematiek wordt geïllustreerd door de verschillen in boekingscijfers van mensen 

van de doelgroep tussen vakantiebestemmingen die goed bereikbaar zijn of die inspanningen doen 

om zichzelf bereikbaar en toegankelijk te maken en vakantiebestemmingen die daar geen 

inspanningen voor doen. Zo had Casa Ametza in Brasschaat in 2020 27 boekingen voor 110 

vakantiegangers terwijl het verblijf een capaciteit heeft van 28 bedden. Holiday Suites Klein Strand in 

Jabbeke daarentegen had in 2020 1 boeking voor 3 vakantiegangers uit de doelgroep voor een 

capaciteit van 115 bedden.     

Voor Toerisme Vlaanderen is een belangrijke verklarende factor van de verschillen in boekingen het 

inzetten op de bereikbaarheid en toegankelijkheid van de locatie. Casa Ametza biedt bijvoorbeeld 

specifieke vakantiepakketten aan, gericht op de doelgroep, waarin het vervoer van het station naar de 

vakantielocatie alsook verplaatsingen voor lokale inkopen en naar een toeristische attractie zijn 

inbegrepen.  Holiday Suites Jabbeke voorziet dat niet. 

Deze voorbeelden illustreren ook wat Toerisme Vlaanderen meer algemeen vaststelt. 70% van de 

boekingen via Iedereen Verdient Vakantie gebeurt bij 30% van het aanbod.  Heel vaak gaat het om 

zon, zee en strandvakanties en bij voorkeur in een all-in formule. De mobiliteitsdrempel van en naar 

de kust en tijdens de vakanties speelt hier quasi niet, omwille van het goede aanbod aan openbaar 

vervoer.  Heel wat andere bestemmingen in Vlaanderen hebben een gelijkaardig potentieel maar 

worden vaak minder geboekt omwille van de mobiliteitsdrempels van en naar de bestemming en het 

aanbod op de locatie.  

Verder is het zo dat initiatieven die mobiliteit voor de doelgroep willen aanbieden geen garantie op 

succes zijn. Het initiatief “toeren met taxi’s” dat in de Vlaamse Ardennen werd opgezet illustreert dit. 

Tussen 2016 en 2020 konden vakantiegangers uit de doelgroep aanspraak maken op gratis taxi 

vouchers om zich te verplaatsen. Toeren met taxi’s was een initiatief van de toeristische diensten van 

de Vlaamse Ardennen, gefinancierd door het agentschap Innoveren & Ondernemen (Zie video 

“Toeren met taxi's. Toegankelijk reizen in de Vlaamse Ardennen. ”). Dit project was geen succes.    

Uiteindelijk werden over de 4 jaar van het project slechts 12 boekingen gedaan. De meeste 

boekingen verliepen via de Rap op Stapkantoren. 

Er gebeurde spijtig genoeg geen evaluatie van het project om een beter inzicht te krijgen op de 

redenen waarom het project minder interesse kende dan verhoopt. Dit zou zeer interessant zijn 

omdat het om een project gaat dat de indruk geeft dat het perfect aan de mobiliteitsnoden van 

mensen met een drempel kan voldoen. Mensen met een drempel kunnen immers beroep doen op 

een flexibel transportmiddel (taxi) als het nodig is. Het beperkte succes is waarschijnlijk mee te 

wijten aan het feit dat de Vlaamse Ardennen niet de meest aanlokkelijke bestemming is voor de 

doelgroepen.   

https://www.youtube.com/watch?v=6SfPJe5-hLI&t=11s
https://www.youtube.com/watch?v=6SfPJe5-hLI&t=11s
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3 Studiemethode: van longlist tot concrete 

pistes in overleg met Toerisme 

Vlaanderen en klankbordgroep 

3.1 Longlist op basis van literatuuronderzoek en klankbordgroep 

Om tot interessante oplossingen voor vakantiemobiliteit te komen voor mensen met een drempel 

deden we een breed literatuuronderzoek en deden ook een beroep op onze ervaring uit andere, 

dikwijls Europese, projecten. Daarnaast werd ook de klankbordgroep met mensen uit de sector 

gevraagd naar mogelijk interessante initiatieven. De lijst van mensen en organisaties die deel 

uitmaakten van de klankbordgroep is opgenomen in bijlage  

Op die manier kwamen we tot een lijst van een 30-tal initiatieven. We deelden deze initiatieven op in 

3 grote categorieën: 

• Deelsystemen waarin zowel fiets- als autodeelsystemen aan bod kwamen; 

• Transport op aanvraag (demand responsive transport)/flexibele routes waarin zowel 

systemen georganiseerd en gefinancierd door de openbaar vervoeroperator aan bod komen 

als systemen waarbij vrijwilligers ritten verzorgen; 

• Trekvakanties waarbij de nood aan “transport” wegvalt aangezien de vakantie thuis al kan 

starten. 

Interessante en originele initiatieven vinden we in de categorie ‘transport op aanvraag’ waarbij 

vrijwilligers een rol spelen. In Frankrijk bestaat een initiatief van “spontaan ritdelen” dat we ook 

georganiseerd liften kunnen noemen. Het is vrij succesvol in rurale gebieden. In Duitsland en 

Nederland bestaan buslijnen die gereden worden door vrijwilligers. Die buslijnen hebben steeds een 

beperkt bereik. 

Daarnaast is het ook zo dat heel wat initiatieven een Vlaamse variant hebben. Deelfietsen en 

deelauto’s zijn zeker in verschillende vormen aanwezig in Vlaanderen, weliswaar meestal niet in een 

toeristische context. Ook transport op aanvraag georganiseerd door de openbaar vervoer (OV) 

operator of (deels) aangeboden door vrijwilligers bestaat. En trekvakanties bestaan ook in 

Vlaanderen. 

Verder is het ook interessant een paper te vermelden die het belang van het werken aan een “mensen 

met een drempel” proof society onderstreept (Jouffe et al., 2019). Een ‘mensen met een drempel 

proof society’ zorgt voor een goede bereikbaarheid met OV (van sociale wijken), voor meer 

(nabijheids-)autodeeldiensten en voor extra kansen om sociale netwerken uit te bouwen. Op het 

ogenblik dat de maatschappij “mensen met een drempel” proof wordt, worden specifieke initiatieven 

naar de doelgroep toe overbodig aangezien de maatschappij mobiliteit aan iedereen garandeert, ook 

aan mensen met een drempel.  

De longlist is te vinden in Error! Reference source not found. 
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3.2 Analyse van 6 geselecteerde initiatieven uit longlist 

Uit de longlist selecteerden we samen met Toerisme Vlaanderen 6 initiatieven die het meest 

beloftevol leken.  

De 6 geselecteerde initiatieven zijn: 

• Deelfietsen: 

Hierbij stelt een eigenaar fietsen ter beschikking die gebruikt kunnen worden tegen een 

vergoeding. Het kan om korte termijn verhuur gaan of langere termijn verhuur. 

• Deelauto’s: 

Hierbij stelt een eigenaar zijn auto ter beschikking om gebruikt te worden tegen een 

vergoeding. De eigenaar kan een bedrijf zijn of een privé persoon. 

• (Spontaan) carpoolen/ritdelen plus: 

Hierbij delen mensen hun autorit. Eventueel organiseren ze dat formeel. Dit is liften in een 

modern kleedje met wat extra veiligheidsgaranties. 

• Uitbreiding Minder Mobielen Centrale voor toeristische verplaatsingen: 

Minder Mobielen Centrales (MMC) verzekeren het vervoer voor mensen uit de gemeente 

met een beperkt inkomen en die zich niet autonoom kunnen verplaatsen. Ze bestaan in de 

meeste gemeenten in Vlaanderen.  

• Flextaxi: 

Dit gaat om het laagste niveau in het vervoerssysteem dat uitgedacht wordt in het kader 

van ‘Vervoer op Maat’ binnen het decreet basisbereikbaarheid. Het wordt uitgerold in de 

verschillende vervoersregio’s wordt uitgerold.  

• Lokale shuttle of deelbusje:  

Het gaat om een busje waarvan de gemeente, stad of een andere organisatie eigenaar is, dat 

door vrijwilligers kan gebruikt worden om vakantiegangers naar hun bestemming te 

brengen. 

Een gedetailleerde beschrijving onder de vorm van een uitgebreide overzichtelijke fiche werd voor 

elk initiatief gemaakt. De initiatieven werden ook geëvalueerd via een kleurencode. De 

gedetailleerde overzichtsfiches en evaluaties zijn te vinden in Bijlage 2: overzichtsfiches van de 6 

weerhouden initiatieven   

Tabel 2 vat de uitgebreide fiches en de evaluatie van de 6 initiatieven samen. Ze evalueert de criteria 

met behulp van een kleurencode: 

• donkergroen = heel positief, 

• licht = groen positief,  

• oranje = noch positief, noch negatief 

• rood = negatief  

Tabel 2 geeft ook organisaties aan die meer informatie kunnen bieden omtrent de initiatieven en 

ook verschillende manieren om de initiatieven te organiseren.   

De tabel geeft bijvoorbeeld aan dat de Minder Mobielen Centrale (MMC) op afroep voor 

toeristische verplaatsingen : 

• een reistijd heeft bijna vergelijkbaar met de auto; 

• dat overstappen/bereiken van de halteplaats geen groot probleem stelt (mensen worden 

afgehaald en afgezet waar gewenst); 

• dat de toegankelijkheid niet helemaal is gegarandeerd aangezien het overgrote deel van de 

vrijwilligers geen speciaal uitgerust voertuig hebben om bijvoorbeeld mensen met een 

rolstoel te vervoeren; 
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• dat de MMC een robuust en betrouwbaar systeem is; dat de gebruikerskost eventueel kan 

oplopen voor grotere afstanden (in de praktijk moeten de afstanden eerder beperkt 

blijven); 

• dat de gemeenschapskost eerder laag is. Het systeem werkt met vrijwillige chauffeurs. 

Enkel voor het matchen van vraag en aanbod is een personeelslid nodig; 

• dat de impact van het weer op de beleving van deze mobiliteitsoplossing heel beperkt is;  

• dat de oplossing laagdrempelig is. Vandaag al vinden mensen de weg naar de oplossing; 

• dat dit initiatief al voor een groot deel beschikbaar is in Vlaanderen; 

• dat er nog wel wat onzekerheid bestaat over het potentieel of vooral over hoe de doelgroep 

kan bereikt worden; 

• dat er waarschijnlijk een businesscase kan gemaakt worden. Hiermee bedoelen we vooral 

dat de kosten heel redelijk zijn; 

• dat het initiatief kan bijdragen aan “community building”. Hiermee bedoelen we dat het 

potentieel heeft om relaties tussen mensen makkelijker te laten ontstaan en mensen dichter 

bij elkaar te brengen.  

Verder geeft de tabel ook aan dat er meer informatie te vinden is omtrent het initiatief bij Taxistop 

vzw en dat het initiatief kan worden ingevuld via een deur tot deur dienst, waarbij een vrijwilliger het 

hele traject tussen vertrekplaats en bestemming aflegt, of via een combinatie van openbaar vervoer 

en MMC met overstap tussen modi in vertrek- en aankomststation. 

In enkele vakjes van de tabel staat ook “psycho-sociaal?”. Hiermee bedoelen we dat psycho-sociale 

factoren mogelijk een belemmering kunnen vormen voor de doelgroep. Deelfietsen lijken een 

toegankelijke laagdrempelige oplossing te zijn, maar mogelijk is dat niet zo voor sommige mensen uit 

de doelgroep. Culturele-, toegankelijkheids- of andere aspecten belemmeren hen misschien om 

fietsen als een voor de hand liggende oplossing te zien. Dit blijft dus een onzekerheid die op dit 

ogenblik niet helemaal is uitgeklaard. 

 



Mobiliteit op vakantie voor mensen met een drempel – eindrapport (publieke versie) 

Tabel 2: Overzicht van de evaluatie van de 6 initiatieven, mogelijke verdere stappen voor infoverzameling en mogelijke uitbatingsmodaliteiten. 

 

  deelfietsen deelauto carpool/ritdelen plus MMC op afroep flextaxi plus lokale shuttle 

reistijd t.o.v. auto             

overstappen - bereiken van halte-
uitleenplaats 

            

toegankelijkheid psycho sociaal?           

robuust-betrouwbaar             

gebruikerskost             

gemeenschapskost             

weersinvloed             

laagdrempelig psycho sociaal?   psycho sociaal?       

bestaand in Vlaanderen             

gebruikers (potentieel)             

business case     niet relevant       

sociale aspecten – interactie 
(community building) 

            

manieren om initiatieven te 
organiseren 

op vakantieverblijf op vakantieverblijf 
spontaan 
ritdelen/georganiseerd 
liften 

in combinatie met 
openbaar vervoer (OV) 

  
busje van de gemeente 
delen  

centraal in gemeente centraal in gemeente 
ritdelen georganiseerd op 
vakantieplaats  

deur tot deur     

bij het station 
voertuig van de 
vakantieuitbater   

      

contact voor verdere info 
verzameling 

Blue-Bike, Fietsenwerk 
(koepel van sociale 
economiebedrijven in 
fietssector)  

autodeelorganisaties, 
Cambio,  Cozy wheels, 
… 

initiatieven van spontaan 
ritdelen (buitenland), 
Taxistop 

 Taxistop 
Departement Mobiliteit 
en Openbare Werken 
(MOW) 

 Bürgerbus (Duitsland) 
ea. 
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3.3 Keuze van 3 initiatieven voor onderzoek businesscase  

Samen met Toerisme Vlaanderen selecteerden we de initiatieven Deelfietsen, MMC op afroep en 

Lokale shuttle om er de haalbaarheid van te onderzoeken. Ook de klankbordgroep ging akkoord met 

deze selectie. De initiatieven staan in vet aangeduid in Tabel 2. 

Ritdelen op locatie leek ook een interessante optie. Deze optie bestaat erin dat ritten onder 

vakantiegangers die op vakantie zijn in eenzelfde vakantieverblijf/domein gedeeld worden op een 

eenvoudige manier. Mensen die een rit zullen maken als chauffeur en diegenen die een rit wensen te 

maken als passagier kondigen dit aan via een soort aankondigingsbord.  Omdat dit een zeer 

eenvoudige oplossing is die geen verder onderzoek vereist onderzochten we deze niet verder in deze 

studie. Toerisme Vlaanderen kan dit idee wel eens laten testen bij enkele gemotiveerde 

vakantieverblijven. Als het succesvol blijkt kan het dan verder gepromoot worden. 

Hetzelfde geldt voor het autodelen met de auto van de vakantieverblijfuitbater. Mogelijk is het 

interessant dat een vakantieverblijfuitbater zijn of haar eigen voertuig deelt. Ook dit is een piste waar 

Toerisme Vlaanderen op dezelfde manier mee verder kan als voor het ritdelen op locatie. Ideaal is 

om ook dit idee eerst te laten testen bij enkele gemotiveerde vakantieverblijfuitbaters. Waarschijnlijk 

wordt het toch minder evident om dit idee snel uit te breiden omwille van administratieve, 

verzekeringstechnische en organisatorische elementen. Als het succesvol blijkt kan Toerisme 

Vlaanderen het idee dan verder promoten. 

Tabel 3 vat de belangrijkste elementen samen die pleiten voor de weerhouden initiatieven en ook 

mogelijke drempels voor de weerhouden initiatieven. 

Tabel 3: Overzicht van enkele belangrijke elementen die op dit ogenblik pleiten voor het initiatief alsook 

enkele drempels. 

  voor drempels 

deelfietsen 

Vlaamse strategie 
fietsen gewoon maken 
misschien last - first mile 

(on) voldoende potentieel-gebruik 
moeilijk last en first mile 

      

deelauto 

auto = handig 
delen van voertuig vakantieuitbater 
= lage drempel 

rijbewijs 
(on)voldoende potentieel 
last en first mile blijft moeilijk 

      

minder 
mobielencentrale heel flexibel, bestaand 

voldoende vrijwilligers 
vrijwilliger = basis? 

      

ritdelen op locatie 
(reserve) 

eenvoudig 
extra sociaal contact beperkt potentieel 

De belangrijkste elementen die pleiten voor deel- en huurfietsen zijn dat het heel goed past in de 

Vlaamse strategie om fietstoerisme te promoten, en dat het ook helpt om fietsen gewoon en 

conventioneel te maken voor de doelgroep. Wat betreft de bruikbaarheid als oplossing voor de last-

first mile bestaan nog twijfels. Een mogelijke drempel is het onvoldoende gebruik gedurende een 
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volledig jaar van de ter beschikking gestelde fietsen. Ook het ter beschikking stellen van fietsen voor 

mensen met een beperking kan moeilijk blijven omdat het om kleine aantallen gaat. 

Wat betreft de Minder Mobielen Centrales zijn de positieve elementen dat het initiatief goed is 

ingebed in Vlaanderen en heel flexibel is. De drempel die we in deze fase zien is de eventueel 

onvoldoende beschikbaarheid van vrijwilligers tijdens een piekperiode in de vakantie en het feit dat 

dit soort mobiliteit afhankelijk wordt van een netwerk van vrijwilligers. 

Het deelbusje heeft als voordeel dat het een handige last-first mile oplossing kan zijn. De vrees is dat 

er mogelijk in Vlaanderen onvoldoende te delen busjes beschikbaar zullen zijn en dat ze zich niet 

steeds op de juiste plaats bevinden ten opzichte van de noden van de doelgroep. 
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4 Meer gedetailleerde analyse van deel- en 

huurfietsen, MMC’s en deelbusje  

In deze sectie analyseren we in detail de geselecteerde initiatieven. We beschrijven eerst de oplossing 

en kijken vervolgens wat een concrete uitwerking van de oplossingen kan betekenen voor Vlaanderen. 

In de laatste stap beschrijven we eerste concrete stappen om met het initiatief aan de slag te gaan. 

We proberen waar mogelijk ook de geselecteerde initiatieven op een aantal type locaties te toetsen 

aan de praktijk. Het is makkelijker om een initiatief te evalueren wanneer het afgetoetst wordt in een 

concrete situatie dan wanneer het abstract theoretisch wordt geëvalueerd.  

Om de toetsing aan een aantal praktijksituaties mogelijk te maken bezorgde Toerisme Vlaanderen 

ons een tiental vakantielocaties van verschillende grootte. De verschillende locaties hebben wel hun 

moeilijke bereikbaarheid gemeen . De vakantieverblijven zijn De Bosberg in Houthalen (200 bedden), 

Jeugdherberg Voeren (118 bedden), Holiday Suits Jabbeke (115 bedden), Casa Ametza Brasschaat 

(28 bedden), vakantiecentrum Fabiola Maasmechelen (60 bedden), Sunparks Mol (2376 bedden), 

B&B altijd genieten Damme(10 bedden), De Kleppe Brakel 57 bedden, Botel Kinrooi (27 bedden) 

en De Pastorie Borgloon (16 bedden). 

 

4.1 Deel- en huurfietsen 

4.1.1 Deelfiets – aanbieder Blue-bike 

In het kader van deze onderzoeksopdracht hebben we enkel Blue-bike geconsulteerd omdat deze 

aanbieder op dit ogenblik het breedste gebiedsdekkend aanbod heeft op nationaal niveau in functie 

van first-last mile mobiliteit met deelfietsen (back-to-one2 concept).  

De last mile oplossing is de core business van Blue-bike. Toeristische verplaatsingen zijn in het 

algemeen (vóór COVID-19) interessant omdat ze Blue-bike verplaatsingen genereren op 

dalmomenten. In de huidige periode zijn de weekends en vakantie eerder de piekperiodes van het 

gebruik van Blue-bike fietsen. We lichten hieronder toe hoe deelfietsen van het type Blue-bike 

ingepast kunnen worden in een vakantiemobiliteitsaanbod, vandaag en/of in de toekomst. 

Voor korte vakanties voor mensen met rugzak 

Blue-bike is een interessante optie voor bepaalde toeristische niches, nl. het koppel of groepje mensen 

dat met de rugzak voor een weekend naar een B&B of andere vakantiebestemming trekt binnen een 

straal tot 7 km rond een station met aanbod van deelfietsen.   

Voor vakanties tot 3 dagen is Blue-bike een financieel interessante optie. Voor langer gebruik loopt 

het tarief vandaag wel sterk op. De prijssetting is als volgt : dag 1 is variabel, tussen 0 en 3.15 EUR; 

dag 2 is 3.15 EUR; dag 3 is 5 EUR; dag 4 en volgende is 10 EUR. 

 
2 Back to one: De fiets moet terugbracht worden naar de locatie waar de fiets ook is opgehaald. De fiche over de deelfiets verduidelijkt 

ook “back to one”.   
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De huurprijs voor 3 dagen ligt dus tussen 8.15 en 11.30 EUR. Zie tabel hieronder (bron: 

https://www.blue-bike.be/nl). 

Tabel 4: Overzicht van Blue-bike tarieven (bron: Blue-bike website). 

 

Tarief per ontlening, tot 24 uur 

Op alle locaties (zie onderstaand voor uitzonderingen)* € 1,15 

*In Aalst, Antwerpen, Brussel, Gent en Sint-Truiden € 3,15 

*In Deinze en Ninove € 0,00 

  
 Fiets langer bijhouden ** 

Tussen 24u-48u + €3,15 

 Tussen 48-72u + €5,00 

Langer dan 72uur, per 24 uur + €10,00 

Lidgeld 

Lidgeld per Blue-bikekaart voor 1 jaar + €12,00 

 

Blue-bike overwoog al om B&B’s nabij stations aan te schrijven om de deelfiets als last mile en 

weekend transportmiddel te promoten. Blue-bike kan dus mogelijk een promotiepartner zijn voor 

Toerisme Vlaanderen. 

Ook interessante tarieven voor een langere periode 

Bram Dousselaere van Blue-bike meldt wel dat over de huurprijzen vanaf dag 4 kan gepraat worden. 

Voor Blue-bike kan het interessant zijn om op locaties met een overschot aan fietsen in de 

vakantieperiode extra fietsen te verhuren, ook voor een langere periode. Het zal dus moeilijk liggen 

om dergelijk aanbod aan de kust te realiseren waar de vakantieperiodes piekperiodes zijn voor Blue-

bike gebruik. Dit zal waarschijnlijk anders liggen in centrumsteden als Mechelen of Leuven of kleinere 

regionale steden als Mol, Oudenaarde, Sint-Truiden of Geraardsbergen.  

Bakfietsen in het last mile aanbod via Blue-bike of Cambio 

Momenteel test Blue-bike ook bakfietsen. Dit kan een oplossing zijn voor een last mile met kinderen 

en/of extra bagage. Het is nog onduidelijk of de bakfietsen door Cambio, dan wel door Blue-bike 

zullen worden uitgebaat. Momenteel meldt de Cambio website dat Cargo bikes beschikbaar zijn in 

Gent en vanaf het najaar 2021 in Brussel. 

In Landen, waar op de verbinding Landen-Hannuit een Plopsaqua gevestigd is, is er de expliciete 

vraag om fietsen te voorzien die het mogelijk maken om kinderen te vervoeren. Dit kunnen 

bakfietsen zijn of fietsen met een kinderzitje.  

https://www.blue-bike.be/nl
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Blue-bike op (vakantiedomein) locatie 

Dit is niet de markt waar Blue-bike op inzet. Blue-bike zet in op functionele verplaatsingen die naar 

een bestemming leiden, meestal vanuit een station of Hoppinpunt. Blue-bike wil niet inzetten op 

locaties waar mensen met de auto aankomen om dan vervolgens een Blue-bike te gebruiken. De Blue-

bike tarieven (3.15 EUR/dag) zijn ook veel te laag voor een gewone verhuurfunctie. Toeristische 

huurfietsen worden dikwijls slechts gedurende enkele weken per jaar verhuurd. De toeristische fietsen 

worden eerder tegen 12 EUR/dag verhuurd. Blue-bike heeft niet de ambitie om deze markt op te 

gaan. 

Verder is ook de manier van verhuren van Blue-bike fietsen niet kostenefficiënt.  

In normale omstandigheden moet Blue-bike een sleutelautomaat installeren zodat de gebruiker de 

sleutel kan nemen. Zo’n sleutelautomaat kost 25 000 EUR en kan niet terugverdiend worden met een 

beperkt aantal fietsen.  

Terwijl een vakantiedomein of vakantieverblijf dikwijls iemand aan het onthaal heeft die bijvoorbeeld 

kan instaan voor het ter beschikking stellen van de sleutels van de fietssloten zodat de vakantieganger 

het slot van de fiets kan openen en de fiets gebruiken. Dit is ook een meerwaarde naar de doelgroep 

toe. Het gebruik van QR codes, apps,… maken de drempel voor gebruik steeds hoger. 

Blue-bike op Hoppinpunten  

In het kader van het werk in de vervoersregio’s, ontwikkelen van Vervoer op Maat, worden 

Hoppinpunten3 aangelegd en ingevuld met deelmobiliteit. Blue-bike wenst op deze locaties ook zijn 

deelfietsen aan te bieden. Dit kan gezien worden als “fietsen op locatie” voor de kleinschalige vakantie 

infrastructuur. Blue-bike wijst er wel op dat de deelfietsen daar zullen worden geplaatst met als doel 

last mile verplaatsingen te faciliteren. Er is weinig of geen studiewerk gebeurd rond het potentieel 

van deze Hoppinpunten.  

Blue-bike schat het potentieel eerder beperkt in. Het is niet realistisch van mensen te verwachten om 

naar het Hoppinpunt te gaan en daar dan een deelfiets te ontlenen, tenzij de mensen vlakbij het 

Hoppinpunt logeren. Vertrekkende mensen gaan met de eigen fiets naar het Hoppinpunt en nemen 

daar bijvoorbeeld een bus of ander sneller lange afstandsvervoermiddel.  

In het kader van het voorzien van Blue-bike fietsen op de Hoppinpunten is Blue-bike wel volop in 

voorbereiding om een slim slot (met app/kaart) te integreren in het toekomstige aanbod zodat de 

sleutelautomaat op termijn kan verdwijnen en dus ook locaties met minder fietsen interessanter 

worden. Dit sluit ook aan bij de geplande uitbreidingen onder de noemer van ‘Vervoer op Maat’ die 

vanuit de Vervoerregio’s worden ontrold. Diverse vervoersregio’s kiezen er immers voor om 

decentraal extra of nieuwe deelfietsen te plaatsen, als aansluiting op het OV-aanbod en in functie van 

de netwerklogica. Daarnaast is er ook de nabijheidslogica die gehanteerd wordt bij 

buurthoppinpunten. Een toeristisch vervoersaanbod speelt in op beide logica’s. 

  

 
3 Hoppinpunten = mobipunten – zie ook : https://www.vlaanderen.be/basisbereikbaarheid/combimobiliteit/hoppinpunten  

https://www.vlaanderen.be/basisbereikbaarheid/combimobiliteit/hoppinpunten
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Nabijheidslogica: gebruik van de fietsen zonder combinatie met andere vervoersmiddelen of ter 

vervanging van de eigen fiets in voortransport. Gebruikers gebruiken de fietsen voor korte 

verplaatsingen in de stad/gemeente. Locaties in de buurt van woonplekken en attractiepolen. 

Fijnmazigheid van het deelfietsnetwerk en hoge densiteit van woningen en functies zijn belangrijk. 

Netwerklogica: gebruik van de fietsen in combinatie met het openbaar vervoer of met de eigen 

wagen. Gebruikers leggen langere verplaatsingen af waar de fiets een deel van de totale verplaatsing 

uitmaakt. De fiets vergroot de invloedssfeer van het mobiliteitsknooppunt. De locaties voor de 

deelfietsen worden geïntegreerd in de Hoppinpunten, en sluiten dus aan bij een OV-knooppunt.  

Voor de toeristische niche kan het Hoppinpunt eventueel interessant zijn zolang de vakantieplaats 

vlakbij (minder dan 1 km) van het Hoppinpunt ligt. Om de fiets te gebruiken moet immers naar het 

Hoppinpunt gestapt worden.  

Blue-bike wil in de nabije toekomst met locaties experimenteren waarbij de traditionele last mile 

functie gecombineerd wordt met een toeristische functie. De Hoppinpunten worden gekozen om die 

dubbele functie te vervullen. Een eerste experiment heeft plaats in het Pajottenland4. De gemeenten 

Herne, Gooik, Lennik, Roosdaal, Pepingen en Galmaarden kozen elk al hun Hoppinpunt dat tegen 

half 2022 operationeel moet zijn. Daar wordt ook een toeristisch luik aan gehangen dat in eerste 

instantie zal bestaan uit een informatiebord, elektrische deelfietsen en mogelijk een automaat met 

streekproducten.  

Momenteel loopt de gunningsprocedure voor de deelfietsen voor de Hoppinpunten in de provincie 

Antwerpen. Het gaat uitsluitend om elektrische fietsen op 150 locaties, in totaal zo’n 4000 fietsen. 

Verdere algemene interesse 

De NMBS en De Lijn zijn absoluut geïnteresseerd in Blue-bike. Ze zien er – in het kader van het 

multimodale aanbod –  een middel in om in de trein geen overbelasting door fietsen te krijgen en als 

verlengd van een bus- en/of treinverplaatsing. Blue-bike is zelf ook overtuigd dat het toeristisch 

potentieel momenteel sterk onderbenut is. 

Andere deelfietsen 

In het kader van deze studie consulteerden we enkel Blue-bike omdat deze aanbieder op dit ogenblik 

het breedste gebiedsdekkend aanbod heeft van first-last mile mobiliteit met deelfietsen. Er bestaan 

ook een aantal andere operatoren met verschillende varianten van het fietsdeelsysteemconcept op het 

back-to-one concept (Blue-bike). Daarbij gaat het om free-floating5 (bvb. Mobit); back-to-many6 

(Velo, Villo, Urbee) of tot abonnementsverhuur aan particulieren of bedrijven (Swapfiets). Hun aantal 

zal verder toenemen. Vandaag zijn dit vooral stedelijke initiatieven die de mobiliteit naar moeilijk 

bereikbare vakantieverblijven niet zullen beïnvloeden. Het is wel zo dat de deelfietsen voor de 

Hoppinpunten eind 2021 openbaar gegund worden. Hoppinpunten bevinden zich ook in meer rurale 

 
4 Voor meer  info omtrent dit project kan Reindert De Schrijver gecontacteerd worden. Contactgegevens : 

reindert.deschrijver@klimaatpunt.be, +32 497 41 22 15 
5 Free floating: De fiets kan overal achtergelaten worden.  
6 Back to many: de fiets mag ingeleverd worden bij andere locaties. De gebruiker hoeft dus niet per se terug naar de afhaallocatie.  

mailto:reindert.deschrijver@klimaatpunt.be
tel:+32+497+41+22+15
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gebieden waar ze eventueel ook de vakantiemobiliteit naar moeilijk bereikbare vakantieverblijven 

kunnen beïnvloeden.  

 

4.1.2 Huurfiets op vakantiebestemming 

Om mobiliteit op de vakantiebestemming te garanderen zijn huurfietsen een interessante oplossing. 

We hadden hieromtrent contact met de mensen van de Fietsambassade in Gent, Velo in Leuven, het 

vakantiedomein Hoge Rielen in Tielen (Limburg) en de Treinvakantiewoningen Racour. 

Het voorzien van huurfietsen op locatie is een flexibele en vrij goedkope formule om fietsen en 

mobiliteit ter beschikking te stellen. 

De formule is flexibel omdat het aantal fietsen 

en ook de beschikbaar gestelde types vlot 

kunnen aangepast worden aan de lokale 

situatie. Met type fietsen bedoelen we 

kinderfiets, heren- of damesfiets, driewieler, 

tandem,  ... en eventuele accessoires zoals een 

fietskar, een kinderzitje, ... Een ruim aanbod 

van type fietsen wordt geïllustreerd op 

https://fietsambassade.gent.be/nl/huren . 

In Vlaams-Brabant staat een aanbod van 

aangepaste fietsen ter beschikking in de fietspunten van Leuven en Aarschot, in de onmiddellijke 

stationsomgeving. Zie :  https://www.toerismevlaamsbrabant.be/thema/iedereen-

toerist/aangepaste-fiets-huren. Ook elders bestaat de mogelijkheid een aangepaste fiets te huren. 

https://www.hulpmiddeleninfo.be/hmf/verhuurfietsen/hmf_verhuur_fietsen.pdf geeft een lijst 

van plaatsen waar aangepaste fietsen kunnen gehuurd worden. 

Het voorzien van huurfietsen op de vakantiebestemming is goedkoper omdat er geen bijzondere 

infrastructuur zoals bij de Blue-bike deelfietsen nodig is om de sleutels te voorzien en te beheren. 

Sleutelbeheer kan vlot gebeuren via het onthaal of balie waardoor de extra kost beperkt is. 

Om fietsen ter beschikking te stellen kan de vakantieverblijfuitbater opteren voor eigen fietsen of 

fietsen die hij huurt voor een langere periode met een onderhoudscontract. 

Eigen fietsen ter beschikking stellen of verhuren aan gasten 

Standaardisatie zorgt voor lagere aankoopkosten. Kwaliteitsvolle robuuste standaardfietsen kunnen 

aangekocht worden tegen 400 à 600 EUR excl. BTW. Kinderfietsen zijn wat goedkoper, bakfietsen 

heel wat duurder. Voor een kwaliteitsbakfiets zal ruim meer dan 2000 EUR nodig zijn. 

Voor een aantal vakantiedomeinen of uitbaters van vakantieverblijven die zelf over een technische 

ploeg beschikken of zelf graag reparaties uitvoeren kan de aankoop van een aantal fietsen een 

oplossing zijn. Dit is de formule die bijvoorbeeld vakantiedomein Hoge Rielen (grootschalig) en de 

uitbater van Treinvakantiewoning Racour (kleinschalig) kozen. Als zulke fietsen met een minimum 

aan respect behandeld worden dan blijft het onderhoud beperkt.  

https://fietsambassade.gent.be/nl/huren
https://www.toerismevlaamsbrabant.be/thema/iedereen-toerist/aangepaste-fiets-huren
https://www.toerismevlaamsbrabant.be/thema/iedereen-toerist/aangepaste-fiets-huren
https://www.hulpmiddeleninfo.be/hmf/verhuurfietsen/hmf_verhuur_fietsen.pdf
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Huurformule met onderhoudscontract, waarschijnlijk interessantste 

oplossing  

Voor vakantieverblijfuitbaters die zich liever concentreren op hun core business en zich niet met 

investeringen in fietsen en het onderhoud wensen bezig te houden bestaan er ook huurformules. 

Hieronder geven we enkele indicaties van prijzen zoals Velo vzw (fietsatelier Leuven) ze zou 

hanteren. De tarieven zijn zeer waarschijnlijk verschillend bij andere aanbieders.  

 

In deze publiek versie van de studie lieten we de tarieven weg omdat het om vertrouwelijke informatie gaat.  

 

 

Onderhoud kan op de vakantielocatie gebeuren door Velo vzw. Hoe frequenter onderhoud nodig is, 

hoe hoger de prijs zal zijn. Gezien de relatief lage huurkost is het daarom comfortabeler om het aantal 

benodigde fietsen iets ruimer in te schatten zodanig dat, indien een fiets onderhoud nodig heeft, deze 

even aan de kant kan gezet worden en vervangen kan worden door een andere fiets. 

Onderhoud op locatie betekent ook een verplaatsing.  

Een passage op locatie betekent ook dat speciale type fietsen kunnen aangebracht worden wanneer 

de vraag ernaar bestaat. Dit heeft het voordeel dat de speciale fietsen niet constant beschikbaar 

moeten zijn voor een sporadisch gebruik. Eén driewieler kan bijvoorbeeld volstaan voor de hele regio 

Oost-Brabant in plaats van een driewieler te voorzien op elke locatie. 

Voor een aantal fietsherstelbedrijven uit de sociale economie sector in universiteitssteden kan de prijs 

in de vakantieperiode lager liggen. De vakantieperiode kan een interessante periode zijn om fietsen 

te verhuren aangezien een groot deel van hun vraag in die periode wegvalt. Dit is bij uitstek het geval 

in Leuven en Gent en in mindere mate in Kortrijk en Antwerpen. Voor een tweemaandelijkse huur 

kan de prijs dan tussen 30 en 35 EUR liggen in plaats van het normale tarief dat tussen 50 en 60 EUR 

ligt. 

Prijzen kunnen verder gedrukt worden indien tweedehandsfietsen kunnen ingezet worden. Deze 

fietsen zijn echter niet systematisch beschikbaar op de markt. 

4.1.3 Praktische toepassing voor Toerisme Vlaanderen 

Hierboven gaven we algemene informatie omtrent het gebruik, onderhoud en de inzet van Blue-

bike deelfietsen en huurfietsen. In dit hoofdstuk proberen we een “vereenvoudigd businessplan” te 

maken met die informatie voor een aantal IVV vakantielocaties die Toerisme Vlaanderen 

aanleverde.  

4.1.3.1 Last mile; Deelfiets - Blue-Bike 

Blue-bike kan een oplossing zijn voor de last mile. Blue-bike heeft niet de ambitie een oplossing te 

bieden voor het aanbieden van fietsen op locatie. 
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Blue-bike als last mile vakantie oplossing zal echter slechts een kleine niche van toeristen kunnen 

bekoren die bereid zijn met fiets en rugzak hun eindbestemming te bereiken voor een kort verblijf. 

Als een bak/cargofiets optie ook beschikbaar komt kan dit mobiliteitsaanbod aantrekkelijker 

worden voor een grotere groep, mensen met kinderen, met extra bagage, ... Voorwaarde blijft wel 

dat de eindbestemming niet verder dan 5 tot 7 km van het station ligt. De meeste van de 

gesuggereerde vakantiebestemmingen voldoen niet aan deze voorwaarde. Sunparks in Mol en de 

Pastorie in Borgloon liggen op 7 à 8 km respectievelijk van het station van Mol en Tongeren. Een 

aantal andere locaties liggen op een tiental km van het station, wat eventueel nog zeer gemotiveerde 

fietsers kan overhalen, maar zeker niet een meerderheid. Daarnaast kan de prijs voor een langer 

gebruik van de Blue-bike ook een obstakel vormen.  

Het is wel zo dat Blue-bike openstaat voor dialoog en graag het toeristisch gebruik van Blue-bikes 

bijvoorbeeld in combinatie met een weekend in een B&B op fietsafstand van het station wil 

aanbieden. 

Waarschijnlijk zijn ook andere spelers actief in de deelfietsmarkt geïnteresseerd.  

Conclusie: weinig (geen) return, weinig (geen) investering 

• Blue-bike is een interessante optie voor een kleine niche van de IVV klanten. Op basis 

van de IVV locaties die Toerisme Vlaanderen ons doorgaf is de niche wel heel klein. 

Voor bestemmingen dichter bij een station wordt de niche groter. 

• Blue-bike is geïnteresseerd om first- last mile toeristische verplaatsingen te promoten.  

• Gezien het beperkte potentieel zal geen extra Blue-bike capaciteit nodig zijn en dus 

ook geen extra financiële middelen noodzakelijk zijn. 

• De (financiële) middelen die Vlaanderen eventueel moet inzetten beperken zich tot 

promotionele activiteiten, naast het organiseren van enkele overlegmomenten met 

Blue-bike (of andere aanbieders) om te komen tot een aangepast aanbod. 

• De return in het aantal gebruikers met een drempel zal uiterst beperkt zijn. 

Mogelijke acties: promotie 

• Toerisme Vlaanderen kan met Blue-bike een gezamenlijke promotiecampagne opzetten om 

de toeristische fiets-trein combinatie te promoten. Ook kunnen eventuele reducties op de 

tarifering besproken worden voor het behouden van een Blue-bike gedurende meerdere 

dagen buiten de Blue-bike piekperiodes. Zulke formules zullen niet mogelijk zijn op de 

typische vakantielocaties die piekgebruik tijdens de vakantie kennen. 

• Extra investeringen in capaciteit bij Blue-bike is niet aan de orde gezien de beperkte IVV 

vraag. 

4.1.3.2 Fiets op bestemming; huurfiets 

Het idee om toe te passen 

Een fiets ter beschikking stellen op locatie kan waarschijnlijk voor een redelijk bedrag. De kosten 

variëren afhankelijk van enkele factoren zoals de aanbieder, het type fiets, frequentie van 

onderhoud, … 
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De mening van mensen uit de praktijk, vakantieverblijfuitbaters 

We hadden contact met 6 van de geselecteerde vakantieverblijven. De meningen en opinies zijn 

zeer verschillend.  

• Nagenoeg alle gecontacteerde verblijven zien een zekere vraag naar fietsen om te 

gebruiken. De mensen van Casa Ametza betwijfelen wel of de mensen van de doelgroep 

(genoeg) kunnen fietsen en ook zin hebben in fietsen. Anderen zijn ervan overtuigd dat het 

gratis ter beschikking stellen van fietsen aan de doelgroep zeker aan een vraag voldoet.  

• Momenteel bieden heel wat vakantieverblijven fietsen aan, direct of dikwijls ook indirect. 

Van de 1068 vakantieverblijven aangesloten bij Toerisme Limburg bieden reeds 349 logies 

fietsen aan. Dat betekent ongeveer 1 op 3. Het is wel zo dat ongeveer 75% van het logies 

in Limburg geregistreerd zijn bij Toerisme Limburg. Er zijn ook een 50-tal fietsverhuurders 

gekend bij Toerisme Limburg (gesprek met Koen Lievens van Toerisme Limburg op 7-04-

2021). 

• Sunparks staat volledig zelf in voor zijn fietsverhuur. Ze verhuren veel type fietsen. Van de 

klassieke stadsfiets hebben ze een 100-tal exemplaren die op mooie zomerdagen allemaal 

verhuurd zijn aan 14 EUR/dag. Kleinere vakantieverblijven werken samen met een 

fietsverhuurder die eventueel fietsen tijdelijk ter plaatse brengt of ze rekenen op de lokale 

fietsverhuurder.  

• Naast de mensen die fietsen wensen te huren ter plaatse zijn er ook mensen die eigen 

fietsen meebrengen. 

• De mensen van de Bosberg (Houthalen) zijn actief op zoek naar een fietsaanbod. Hun 

verhuurder stopt dit jaar met de verhuur. Ze hadden contact met het sociaal economie 

fietsatelier de Springplank i.v.m. fietsverhuur, maar de huidige formule is niet interessant 

voor de Bosberg.  

• Het fietsatelier de Springplank, verhuurt op een aantal plaatsen fietsen via de website of 

app fietsparadijs Limburg. Ze bieden verschillende types fietsen aan, stadsfietsen, 

elektrische fietsen en twee maten kinderfietsen. In de huidige formule betaalt de 

vakantieverblijfplaats die het uitleenpunt verwelkomt 290 EUR/maand (gesprek met De 

Bosberg). 

• De Springplank zou wel bezig zijn met het uitwerken van een alternatief aanbod om 

tegemoet te komen aan de vraag vanuit vakantieverblijven (gesprek met De Springplank). 

• De kleinere fietsverhuurders zien op tegen de administratieve en organisatorische 

elementen die erbij komen kijken en verzorgen zelf geen verhuuraanbod. 

Een scenario oefening om een idee te krijgen van kosten van het ter 

beschikking stellen/verhuren van fietsen 

Basisscenario: fietsen in alle vakantieverblijven, gratis voor IVV, 4 EUR/fiets/dag voor niet 

IVV gasten 

Op basis van enkele hypotheses bekeken we wat het ter beschikking stellen van fietsen zou kunnen 

kosten. Het aantal mensen dat met het IVV-aanbod op vakantie gaat is eerder beperkt. Als enkel voor 

deze mensen fietsen ter beschikking worden gesteld, zal het initiatief vrij duur uitvallen per gereden 

fietskilometer. Mogelijk zullen tijdens de vakantieperiode 4 fietsen op een domein staan die 1 of 2 

weken op het seizoen worden gebruikt. We gaan er hierbij van uit dat de fietsen gratis te gebruiken 

zijn (mits reservatie ter plaatse) door de doelgroep.   
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Om het initiatief goedkoper te maken voor de overheid, werkten we een scenario uit dat naast 

fietsen voor de doelgroep ook fietsen voorziet voor andere vakantiegangers. De andere 

vakantiegangers zullen huur betalen voor de fiets. 

We gebruikten voor ons scenario de volgende hypotheses:  

• De zomerbezetting van het verblijf bedraagt gemiddeld 75% van de beschikbare 

capaciteit. 

• De “buitenzomer”bezetting van april tot september bedraagt gemiddeld 40% van de 

beschikbare capaciteit. 

• De huidige bezetting door IVV gasten wordt bij benadering uitgemiddeld over de 

periode.  

• Het aantal fietsen ter beschikking bedraagt 20% van het aantal bedden met een 

minimum van 10 fietsen. 

• De fietsen zijn beschikbaar van april (Pasen) tot en met september. Onze hypothese is 

dat buiten deze periode het potentieel voor het gebruik van fietsen te laag is. 

• Gasten gebruiken de fietsen gemiddeld 1 dag gedurende een vakantie van een week, 

dat is 14%. 

• De IVV gasten huren de fietsen gratis. 

• De ander gasten huren de fietsen aan 4 EUR/dag of 2 EUR/dagdeel. Dit is een zeer 

competitief tarief. Dikwijls bedraagt een dagfietshuurprijs 10 tot 12 EUR/dag. 

Een aantal van de hypotheses lieten we weg in deze publieke versie omdat het vertrouwelijke informatie omtrent 

kosten betreft. Ook de uitgebreide excel tabel die de berekeningen illustreert is om dezelfde reden niet opgenomen in dit 

publieke rapport. 
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Tabel 5: Scenario oefening omtrent fietsverhuur op basis van enkele eenvoudige hypotheses. 

Niet opgenomen in dit publieke rapport omdat ze vertrouwelijk informatie bevat. 
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Onderaan de tabel zien we dat indien op dezelfde manier fietsen worden voorzien op alle IVV 

vakantieplaatsen, er 7 650 fietsen zullen beschikbaar zijn. De jaarlijkse opbrengst voor de overheid 

zou dan 560 000 EUR bedragen.  

Zoals al gezegd is dit een denkoefening op basis van een scenario. Dit is niet de realiteit. Het wil 

helpen om een idee te krijgen van wat de realiteit zou kunnen zijn.  

De oefening omvat heel wat onzekerheden zoals: de locaties die al fietsen ter beschikking stellen, de 

vraag naar fietsen op locatie, de kost van de huurfietsen, de nood aan onderhoud, de piekgebruiken, 

de wil van vakantieverblijfuitbaters om fietsen te beheren,…   

Daarnaast bestaat ook onzekerheid over hoe de fietsen gebruikt zullen worden, eerder voor 

recreatieve of functionele verplaatsingen. De recreatieve verplaatsing gaat geen antwoord bieden op 

de functionele mobiliteitsnood van de doelgroep en zal die drempel dus niet wegnemen.  

We kunnen dus andere scenario’s bouwen op basis van andere hypotheses. De Excel berekening 

maakt dat bovendien heel makkelijk.   

Alternatief scenario 1: enkel fietsen ter beschikking in kleinschalige vakantieverblijven 

In een eerste alternatief scenario gaan we ervan uit dat de grote vakantiedomeinen al fietsen 

aanbieden en de overheid nog enkel fietsen ter beschikking stelt in de kleinschalige 

vakantiebestemmingen. Op dat ogenblik worden enkel fietsen aangeboden in de bestemmingen in 

de laatste kolom van Tabel 5. De kostprijs voor het initiatief zou dan bijna 100 000 EUR (87 565 

EUR) worden. 

Dit scenario benadert waarschijnlijk beter de huidige realiteit. De grootste vakantieverblijfuitbater in 

de selectie, Sunparks in Mol, biedt de vakantiegasten bijvoorbeeld 100 fietsen te huur aan. In de 

zomer gebeurt het regelmatig dat alle fietsen zijn verhuurd tegen 14 EUR/dag/fiets. 
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Verder is het ook zo dat ook kleinere vakantieverblijfuitbaters in de selectie op één of andere 

manier fietsen aanbieden aan hun gasten, dikwijls via een externe speler zodat zij geen werk hebben 

met onderhoud of reparaties.  

Alternatief scenario 2: alleen fietsen voor IVV gasten 

Zo komen we tot een tweede alternatief 

scenario waarbij enkel fietsen ter 

beschikking worden gesteld van IVV 

gasten om enerzijds te vermijden dat er 

oneerlijke concurrentie ontstaat met de 

huidige fietsverhuurders die fietsen 

aanbieden aan een veel hoger 

commercieel tarief en om anderzijds toch 

fietsen te garanderen aan de IVV gasten. 

Op dat moment zijn in de meeste locaties 

10 fietsen beschikbaar exclusief voor IVV 

gasten.  De kostprijs zou dan ongeveer 

450 000 EUR bedragen en er zouden 

slechts 2 275 fietsen nodig zijn.  

Andere parameters die ook invloed hebben op de kosten zijn:  

• Beperken van het ter beschikking stellen van fietsen tot de zomerperiode. Bij sommige 

(niet toeristische) fietsverhuurders zoals Velo valt de kost dan nog wat lager uit.  

• Onderhoudsbeurten beperken of rationaliseren. Een verplaatsing voor onderhoud van 

fietsen kan het onderhoud op verschillende locaties combineren en zo de verplaatsingskost 

drukken. Het scenario geeft immers aan dat voor sommige locaties de transportkost voor 

het onderhoud aanzienlijk kan oplopen. Dit is bijvoorbeeld het geval voor de jeugdherberg 

in Voeren en in mindere mate voor het Botel in Kinrooi. Het rationaliseren van de 

onderhoudstournees langs de verschillende vakantieverblijven kan de verplaatsingskost 

voor het onderhoud verminderen. 

We gaan ook uit van een aanbod met conventionele fietsen zonder batterij. Voor e-bikes loopt de 

huurprijs op maar kan er wellicht een grotere doelgroep bereikt worden. 

Zoals gezegd zijn dit slechts denkoefeningen en kan enkel de realiteit, een testproject, uitsluitsel 

geven over de echte impact naar gebruik en kost van dergelijk project. 

Conclusie: bescheiden impact voor IVV vakantiegangers, variabele kost 

• Het ter beschikking stellen van fietsen op locatie is een realistische piste.  

• De beste optie lijkt fietsen ter beschikking te stellen voor alle vakantiegasten, zowel IVV als 

andere, waarbij de andere vakantiegasten een vergoeding betalen voor het gebruik van de 

fiets. Op die manier wordt ook een deel van de kosten gerecupereerd.  

• Het verhuren van fietsen aan niet IVV gasten door Toerisme Vlaanderen of een andere 

organisatie betekent concurrentie voor de huidige dikwijls vrij kleinschalige fietsverhuur. 

Deze kleinschalige fietsverhuur zal klanten verliezen of zijn verhuuractiviteiten moeten 

stopzetten.  

• Er bestaat wel veel onzekerheid over het gebruik van de fietsen. 
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o Zullen de fietsen gebruikt worden? Dit kan sterk afhangen van de 

fietsvriendelijkheid van de omgeving en de promotie door de toeristische 

ondernemers, het IVV-aanbod, de gaststad/gemeente etc. 

o Zullen andere gasten bereid zijn om fietsen te huren? Misschien brengen andere 

vakantiegasten gewoon hun eigen fiets mee zodat ze geen fiets moeten huren. 

o Zullen de fietsen ook voor functionele verplaatsingen gebruikt worden en zo een 

echt antwoord bieden op de nood aan mobiliteitsoplossingen tijdens de vakantie? 

Natuurlijk is het zo dat ook recreatieve verplaatsingen en plezier op vakantie 

belangrijk zijn. 

• Via een samenwerking met de sociale economie sector van fietsherstellingen kunnen 

hoogstwaarschijnlijk alle vakantieverblijven in Vlaanderen voorzien worden van fietsen. 

Mogelijk kan een andere speler dit ook. Een overheidsbestek kan een clausule omvatten 

om voorrang te geven aan de sector van de sociale economie. 

• Afhankelijk van de hypotheses in de scenario’s kan het prijskaartje oplopen tot enkele 

100 000 EUR of kan er een gunstig saldo zijn. De belangrijkste parameter die winst of 

verlies zal beïnvloeden is de mate waarin fietsen kunnen verhuurd worden aan de niet IVV 

gasten. 

• Het verlies of de winst kan verdeeld worden tussen de gebruiker, de uitbater van het 

vakantieverblijf, een lokale overheid en de Vlaamse overheid. Het uitgangspunt is dat de 

IVV gasten niet betalen voor de fietsen om geen extra drempel op te werpen. 

• Vakantieverblijfuitbaters zien zeker het nut in van de beschikbaarheid van fietsen voor hun 

gasten. Op veel plaatsen zijn al fietsen 

beschikbaar tegen betaling voor de 

vakantiegasten. Toch geven de meesten er 

de voorkeur aan geen extra werk te moeten 

besteden aan de verhuur van fietsen.  

• Het ter beschikking stellen van specifieke 

en/of aangepaste fietsen blijft een uitdaging. 

Heel wat fietsverhuurbedrijven uit de sociale 

economie hebben zulke fietsen ter 

beschikking. Het systematisch ter 

beschikking stellen op alle vakantieverblijven 

van specifieke fietsen zal een hoge kost met 

zich meebrengen. Daarom zal een 

reservatiesysteem nodig zijn. Gsport 

Vlaanderen bouwt momenteel een 

uitleensysteem voor aangepaste fietsen uit. 

(zie https://www.gsportvlaanderen.be/fiets-

mee). Samenwerking is aangewezen. 

Mogelijk acties 

• Overleg organiseren met de vakantieverblijfuitbaters om na te gaan in hoeverre zij deze 

optie willen faciliteren door het ter beschikking stellen van kwalitatieve stallingsruimte, het 

organiseren van het uitlenen van de fietsen via hun onthaalbalie/receptie, het voorzien van 

suggesties voor fietstochten en/of interessante fietsroutes om inkopen te doen, ...  

https://www.gsportvlaanderen.be/fiets-mee
https://www.gsportvlaanderen.be/fiets-mee
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• Overleg organiseren met de fietssector (eventueel sociale economie) om de mogelijkheid 

van een project op te zetten meer in detail af te toetsen. Velo vzw Leuven is een goed 

startpunt, zij zijn bereid om hierover in overleg te gaan.  

• Een pilootproject beperkt in tijd (vb. 1 seizoen) en ruimte (een regio rond 1 fietsaanbieder) 

zal heel wat nuttige ervaringselementen opleveren. Een gebied waar de fietssector een 

goede service garandeert en waar voldoende gemotiveerde vakantieverblijfuitbaters zijn om 

het initiatief met enthousiasme te faciliteren is ideaal. Best is dat de vakantieverblijfuitbaters 

op vrijwillige basis deelnemen en echte ambassadeurs en promotor zijn van het project. 

Deelnemende vakantieverblijfuitbaters moeten garanderen dat ze de fietsen een 

prominente plaats geven op hun vakantiedomein, vlakbij de ingang. Het valt absoluut te 

vermijden dat fietsen een hele zomer op een onzichtbare plaats blijven staan.  

• Een aandachtspunt is zeker het nagaan hoe de huidige traditionele fietsverhuurders al dan 

niet deel kan uitmaken van het project, aangezien zij vandaag een aanzienlijk deel van de 

markt bedienen. 

• Een gepaste regio kan mogelijk de provincie Limburg zijn omdat Limburg zich in elk geval 

als fietsparadijs promoot. Mogelijk kan ook de provincie mee het initiatief financieren. De 

Springplank (sociaal economie fietsatelier), maakt momenteel al deel uit van het Limburgse 

fietsaanbod. De Springplank hanteert vandaag wel gewone marktprijzen waardoor de IVV 

vakantiegasten zeker uit de boot vallen. Daarenboven zitten heel wat Limburgse 

vakantieverblijven in de selectie van moeilijk bereikbare vakantielocaties die Toerisme 

Vlaanderen ons bezorgde.  
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4.2 Minder Mobielen Centrale 

4.2.1 De Minder Mobielen Centrale 

De belangrijkste elementen en karakteristieken van de Minder Mobielen Centrale (MMC) zijn 

beschreven in de fiche 7.2.4opgenomen in de bijlage te vinden onder 7.2.4. We hernemen kort de 

belangrijkste kenmerken: 

• Gebruikersprijs: lidgeld 12 EUR/jaar en 30 tot 35 cent/km. Het lidgeld dekt de werking en 

de verzekering van de vrijwilliger en de passagiers. De kilometerkost dekt de wagenkost 

van de vrijwilliger en wordt rechtstreeks aan de vrijwilliger betaald. 

• Ritten worden 2 dagen op voorhand aangevraagd en uitgevoerd door vrijwilligers.  

• Voorwaarden tot gebruik: 

o Het inkomen ligt niet hoger dan tweemaal het leefloon. Dit betekent op jaarbasis 

op 1 jan 20217  

▪ 15 755 EUR voor een samenwonende 

▪ 23 632 EUR voor een alleenstaande 

▪ 31 938 EUR voor een persoon met een gezin ten laste 

Sommige MMC’s voegen daar ook aan toe dat de gebruikers geen ander onroerend 

goed beschikken. 

o Het is niet mogelijk het OV en/of auto te gebruiken wegens ziekte, ouderdom of 

handicap. 

o Bewoner zijn van de gemeente. Sommige MMC kunnen ook gebruikers uit een 

andere gemeente vervoeren indien een samenwerkingsovereenkomst tussen de 

MMC’s van de gemeenten bestaat. Dat is vandaag echter geen 

vanzelfsprekendheid. 

Wat betreft de volledige hertekening van het Vlaams mobiliteitslandschap in 2022 is het belangrijk 

te weten dat de werking van de MMC’s niet zal beïnvloed worden door het decreet 

basisbereikbaarheid. Dat decreet organiseert enkel het bezoldigd vervoer. Momenteel wordt het 

vervoer georganiseerd door de Dienst Aangepast Vervoer (DAV).  

  

 

7 (https://www.mi-is.be/nl/actueel/stijging-van-het-leefloon-van-1-januari-2021 ) 
 

https://www.mi-is.be/nl/actueel/stijging-van-het-leefloon-van-1-januari-2021
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4.2.2 Praktische toepassing voor Toerisme Vlaanderen 

4.2.2.1 Het idee om toe te passen 

Zoals ook uit de fiches bleek lijken MMC’s een zeer interessant oplossing om last-first mile verkeer 

te organiseren voor vakantiebestemmingen van de doelgroep. 

Om af te toetsen of dit ook in praktijk zo kan zijn contacteerden we Dirk Billiet, voormalig 

coördinator van de MMC Mobar in Gent en huidig lid van de stuurgroep MMC binnen Taxistop. 

Daarnaast hadden we ook contact met de MMC’s van een aantal locaties waar de voorbeeld 

vakantiebestemmingen liggen.  Het betrof de MMC ’s van Houthalen-Helchteren, Mol, Jabbeke en 

Damme. Ook Annelies Geelen, hoofd van Overleg van Diensten voor Aangepast Vervoer 

(ODAV) gaf haar mening omdat ze ook de werking van de MMC’s vrij goed kent.  

Initieel wensten we een bevraging bij alle 

MMC’s te organiseren via Taxistop. Dit 

lukte uiteindelijk niet omdat de vrees 

bestond dat de MMC’s in deze periode de 

handen vol hebben met het organiseren 

van vervoer naar de vaccinatiecentra. 

Het vakantiemobiliteitsidee dat we 

aftoetsen is het volgende: 

Iemand van de doelgroep gaat op vakantie 

met de trein en doet voor first-last mile een beroep op de MMC. Hij of zij neemt ofwel zelf 

rechtsreeks contact met de MMC van zijn of haar woonplaats ofwel doet het Rap op Stap kantoor 

dat voor hem of haar. Bij de MMC van de woonplaats reserveert men de reis naar het vertrekstation 

én van het aankomststation naar de vakantieplaats. De MMC van de woonplaats neemt contact op 

met de MMC van de vakantiebestemming om de rit van aankomststation naar vakantieplaats te 

reserveren. Ook de terugreis wordt door de MMC van de woonplaats geregeld. 

4.2.2.2 De opinies van de mensen uit de praktijk  

Het idee wordt nagenoeg altijd positief ontvangen bij de MMC’s die we contacteren. Een aantal van 

de gecontacteerde personen reageert met enthousiasme op het idee, in het bijzonder Sofie Desoete 

van de MMC van Damme.  

Er worden wel een aantal mogelijke drempels genoemd: 

• Vandaag werkt de MMC enkel voor mensen gedomicilieerd of woonachtig in de gemeente.  

• Vandaag werkt de MMC enkel voor mensen die een volledig lidgeld betalen. 

• Het aantal vrijwilligers is onvoldoende om extra ritten te organiseren. 

• De doelgroep is verschillend. Vandaag zijn in de meeste MMC’s 80% tot 90% van de 

gebruikers bejaarden. Dit komt omdat sterk de nadruk ligt op het fysiek minder mobiel 

zijn. Ook de chauffeurs zijn voor de overgrote meerderheid gepensioneerd. 

• Lichtjes verschillende omschrijving van de toegelaten gebruikers. Verschillende MMC’s 

leggen eigen klemtonen wat betreft de mensen die mogen gebruik maken van de dienst. 
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Soms wordt de inkomensgrens en/of het “minder mobiel” karakter van de mensen flexibel 

geïnterpreteerd. 

Er worden ook andere opmerkingen en ideeën gegeven. Soms gaan deze in tegengestelde 

richtingen:  

• Het zal steeds belangrijk zijn de toegangsvoorwaarden duidelijk af te lijnen om elke 

verdenking van oneerlijke concurrentie met de taxi sector te vermijden. Als de overheid 

hierin investeert kan dit als marktverstorend worden gezien door de taxi sector. 

• Er bestaat de vrees dat de financiële middelen van de MMC’s die dikwijls reeds beknot zijn 

geen extra reizigers kunnen dragen. 

• Financieel zou er geen probleem moeten zijn aangezien nagenoeg alle kosten van de 

MMC’s vaste kosten zijn. Het aantal nieuwe reizigers zal beperkt blijven en geen extra 

persoon of geen extra investeringen in informatietechnologie (IT) vragen op niveau van de 

gemeente. Mogelijk kan een éénmalige ingreep in de IT voorzien worden, indien het 

initiatief succesvol is, om de communicatie tussen MMC’s makkelijker te laten verlopen. 

• Waarom niet eerder de MMC’s van de bestemming stations inschakelen in plaats van die van 

het vakantieverblijf? Op die manier dekt één MMC een groter aantal bestemmingen af wat 

eventueel de logistieke organisatie eenvoudiger maakt. 

• Het idee om de MMC van de vakantiebestemming in te schakelen is goed. Op die manier 

kan de vrijwillige chauffeur de vakantiegasten tijdens de rit al inwijden in de 

bijzonderheden van de vakantiebestemming. (doet vorige bullet teniet). 

• Het zal ook toegevoegde waarde creëren indien de MMC’s onder elkaar afstemmen welk 

soort vrijwilliger best zal matchen met de vakantiegasten.  

• De centrale van Damme noemt zichzelf niet Minder Mobielen, maar Makkelijk Mobielen 

Centrale. 

• Vandaag, in COVID-19 periode, is de vraag naar ritten gevoelig lager dan buiten COVID-

19. Ook buiten COVID-19 voelen de gecontacteerde MMC’s geen gebrek aan capaciteit. 

Weinigen hadden echt capaciteit over. 

• Sommige MMC’s voorzien ook aangepast vervoer. De Gemeente Mol beschikt over een 

speciaal uitgeruste wagen van transport voor mensen in een rolstoel. 

• Voor langere ritten kan de prijs aan de hoge kant zijn. 30 km enkele reis betekent 60 km 

voor de vrijwilliger aangezien hij zijn kilometers rekent vanaf en tot zijn woonplaats. De 

kost voor een trip van 60 km zal dan 20 EUR voor de trip bedragen. Ook voor de terugrit 

zal de kost 20 EUR bedragen. 

• Voor het geval een groot gezin reist kunnen 2 auto’s nodig zijn wat de kost verdubbelt. 

• Wat betreft Sunparks in Mol, kan het park ook met de bus bereikt worden. Bus om het 

uur, ook in het weekend, weliswaar met beperktere amplitude.8. 

• Om een idee te krijgen van wat een extra verplaatsing kan betekenen voor de MMC’s 

geven we hieronder een tabel met het aantal pre-COVID-19 ritten in enkele MMC’s. De 

MMC’s bevinden zich allemaal op één van de locaties die Toerisme Vlaanderen ons 

doorgaf (zie inleidende paragraaf van deze sectie op blz. 14), op Gent na.   

 

 
8 https://www.gemeentemol.be/product/2392/centrum-express-bussen-van-en-naar-het-centrum  

https://www.gemeentemol.be/product/2392/centrum-express-bussen-van-en-naar-het-centrum
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Tabel 6: Overzicht van gebruik van enkele MMC’s. 

 
leden chauffeurs 

afgelegde 
km 

afgelegde 
ritten 

km/rit 

Houthalen Helchteren 200 30   10 tal 

Mol 500  180 000 12 000  

Jabbeke 70 11    

Damme  20  1200 rond kerktoren 

Gent  25  5000  

 

4.2.2.3 Oplossingen voor de drempels 

Drempel 1: MMC enkel voor mensen gedomicilieerd of woonachtig in de 

gemeente.  

Via een samenwerkingsovereenkomst tussen MMC’s kan dit geregeld worden. Dirk Billiet 

(stuurgroep MMC bij Taxistop) meldt dat nu al samenwerkingsovereenkomsten bestaan bij enkele 

MMC’s. 

Drempel 2: MMC werkt enkel voor mensen die een volledig lidgeld betalen. 

Het moet mogelijk zijn “verminderd lidgeld voor vakantie” in het leven te roepen. Binnen de 

MMC’s zal moeten gekeken hoe dat kan gerealiseerd worden. Een belangrijke functie van het 

lidgeld is om de verzekeringskost te kunnen dragen. 

Drempel 3: MMC’s beschikken over onvoldoende vrijwilligers om extra 

ritten te organiseren 

Op het eerste zicht lijkt dit mee te vallen om volgende redenen:  

• Geen enkele van de MMC’s meldt dat ze ritten moeten weigeren. De meesten zeggen ook 

wel dat er niet veel ruimte is voor extra ritten. Misschien bestaat er wel een onbewuste 

beweging die ervoor zorgt dat bij extra vraag er extra vrijwilligers opduiken en omgekeerd, 

dat bij minder vraag er vrijwilligers wegvallen.  

• Op basis van de huidige bezetting van IVV bedden en de ervaring met het Toeren met 

taxi’s in de Vlaamse Ardennen zal de vraag waarschijnlijk niet hoog liggen in vergelijking 

met het huidige gebruik van de diensten aangegeven in Tabel 6.  

• Voor vakanties kan normaal gezien ook vrij lang op voorhand gereserveerd worden zodat 

ook de vrijwilligers zich kunnen schikken.  

Drempel 4: De doelgroep is verschillend. Vandaag zijn in de meeste MMC’s 

80% tot 90% van de gebruikers bejaarden. Ook de chauffeurs zijn voor de 

overgrote meerderheid gepensioneerd. 

Het is zo dat het “minder mobiel zijn” breder zal moeten geïnterpreteerd worden om ook mensen 

toe te laten die theoretisch wel het OV kunnen nemen, maar waarvoor het OV geen voldoende 



 
 

32 

Mobiliteit op vakantie voor mensen met een drempel – eindrapport (publieke versie) 

comfortabele oplossing is door bijvoorbeeld een lange wacht of overstaptijd. Dit zou normaal geen 

probleem mogen stellen zolang gebruiker, vrijwilliger en organisator goed zijn ingelicht over het 

concept. Vrijwilligers zijn over het algemeen flexibele personen. Een verruiming van de doelgroep 

biedt ook andere vormen van sociaal contact en dialoog. 

Drempel 5: Toegelaten gebruikers kunnen lichtjes verschillen afhankelijk 

van MMC. 

Dit mag normaal geen probleem stellen. De voorwaarden van de MMC waar de vakantieganger 

vertrekt kunnen de basis zijn. De samenwerkingsovereenkomst met de andere MMC’s kan dit 

verduidelijken. Het zal wel belangrijk zijn hierover duidelijk en transparant te communiceren met 

alle MMC’s bij het opzetten van het project. 

4.2.2.4 Conclusies 

De MMC’s inpassen in het vakantiemobiliteit aanbod voor mensen met een drempel lijkt haalbaar. 

• Financieel lijken de kosten beperkt te zijn of onbestaand zolang het aantal IVV gebruikers 

relatief beperkt blijft.   

• Ook het aantal vrijwilligers lijkt voldoende, hoewel onze steekproef beperkt was.   

• De grootste uitdaging ligt in het creëren van het gepaste organisatorisch kader en ervoor te 

zorgen dat de gepaste samenwerkingsovereenkomsten tussen MMC’s bestaan. 

• Bij een aantal MMC’s lijkt er ook “goesting” te bestaan om met zo een initiatief aan de slag 

te gaan. Het kan ook een extra dimensie geven aan het vrijwilliger zijn, namelijk dat van het 

“verkopen” van de eigen regio. 

• Mogelijk kan het feit dat MMC’s dit initiatief beter kennen hen er ook toe aanzetten om 

hun klanten of OCMW klanten warm te maken om een IVV vakantie te boeken. Moest dit 

het geval zijn zou dit een impact kunnen hebben op het aantal nodige vrijwilligers. 

• Verder sluit deze oplossing aan bij de ‘Reizen naar Morgen’ filosofie van Toerisme 

Vlaanderen. Bewoners brengen bezoekers op hun bestemming en vertellen ondertussen 

over hun plek. 

Deze conclusies zijn geformuleerd op basis van beperkte contacten met de MMC’s. Vooraleer tot 

een grootschaliger initiatief over te gaan is het best de conclusies te valideren via een uitgebreidere 

rondvraag. 

4.2.2.5 Mogelijke acties 

• Het organiseren van een enquête bij een grotere groep MMC’s die de voorlopige conclusies 

van dit rapport bevestigen. 

• Contacteren van Taxistop om een pilootproject op te zetten met een welomschreven 

budget- en tijdslimiet (eventueel een territoriale limiet). 

• Vragen naar MMC’s die kandidaat zouden zijn om in een pilootproject te stappen (in de 

enquête). Het is makkelijker een project te doen slagen indien de deelnemers gemotiveerd 

zijn en zich vrijwillig opgeven dan wanneer ze verplicht hun dienstverlening te moeten 

uitbreiden.  

• Het praktisch uitschrijven van het concept en de samenwerkingsovereenkomst met 

voldoende vrijheid voor lokale flexibiliteit. Hierbij moet ook gekeken worden hoe een 
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eventueel tijdelijk toeristisch lidmaatschap vormgegeven kan worden en hoe dit ook voor 

de verzekering in orde is.  

• En eventueel verder: 

o Een naamsverandering voor de MMC’s overwegen (cf. “Makkelijker Mobiel”) 

o MMC’s aanzetten om ook een aangepast voertuig ter beschikking te hebben zodat 

vrijwilligers ook een rolstoel kunnen vervoeren. (cf. gemeente Mol heeft een 

aangepast voertuig ter beschikking) 

4.3 Het deelbusje 

4.3.1 Delen met gemeente of andere organisatie 

Het idee bestaat erin dat een gemeente of andere organisatie een busje voor personenvervoer van 

zijn wagenpark ter beschikking stelt van vrijwilligers of uitbaters van vakantieverblijven. Dit gebeurt 

op momenten dat de gemeente of organisatie eigenaar van het busje het busje niet gebruikt. 

Vrijwilligers of uitbaters van vakantieverblijven kunnen op deze momenten vervoer voor hun 

gasten verzorgen van of naar station, attractie, winkel,… 

De belangrijkste elementen van het idee zijn beschreven in de fiche die dit idee uitvoering toelicht.  

4.3.2 Praktische toepassing voor Toerisme Vlaanderen 

4.3.2.1 Deelmogelijkheden 

Delen met gesloten groep; type Cozywheels 

Het delen van voertuigen met een gesloten groep inwoners kan vlot verlopen via Cozywheels9. . Bij 

Cozywheels gebeurt voertuigdelen tussen “buren”. Het gaat om een gesloten community die 

dichtbij elkaar woont, elkaar kent en vertrouwt.  

De autosleutel wordt fysiek doorgegeven. Er is geen duur systeem nodig waarbij een digitale sleutel 

wordt gebruikt. Met een beperkte groep vrijwilligers zou zo een systeem goed kunnen werken. 

Wat betreft verzekeringen zijn gemeenten in het algemeen goed verzekerd voor het geval 

verschillende mensen met een voertuig rijden. Er kan ook steeds een verzekering afgesloten worden 

via Cozywheels om ervoor te zorgen dat verschillende bestuurders verzekerd zijn. Ook andere 

verzekeraars bieden verzekeringen aan op maat van voertuigdelers zoals bijvoorbeeld AG 

Insurance10.   

Dit is een formule die het voor een gemeente makkelijk maakt om een eigen dienstvoertuig te delen 

met een beperkt aantal personen, bijvoorbeeld vrijwilligers die IVV vakantiegangers wensen te 

vervoeren. 

Het is wel zo dat er bij gemeenten een tendens bestaat om hun eigen wagenpark af te bouwen en 

eerder een beroep te doen op externe deelwagens. In sectie 4.3.2.2 zien we dat het aanbod aan 

busjes van gemeenten vermoedelijk beperkt is. 

 
9 https://www.cozywheels.be/ 
10 https://www.aginsurance.be/Retail/nl/mobiliteit/auto/Paginas/verzekering-auto-delen-verhuren.aspx 

https://www.cozywheels.be/
https://www.aginsurance.be/Retail/nl/mobiliteit/auto/Paginas/verzekering-auto-delen-verhuren.aspx
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Delen via externe provider zoals Cambio, Partago, Coopstroom... 

Een gemeente kan ook in zee gaan met een deelwagen provider zoals Battmobiel, Cambio, Kenis 

Share, Partago, Poppy, Stapp.in, Valckenier Share, Coopstroom of Zen Car. Ze hebben dan zelf 

een abonnement en ook andere mensen kunnen gewoon gebruik maken van de wagens. 

Het aantal busjes dat op die manier wordt gedeeld is echter beperkt. Cambio heeft zo één voertuig 

in Mechelen staan. Partago en Coopstroom hebben enkele elektrische Nissan Evalia’s (minibusjes 

in hun gamma). Dit is ruim onvoldoende om een comfortabel netwerk te hebben om 

vakantiemobiliteit aan IVV vakantiegangers te bieden. 

Een gemeentebestuur (of andere organisatie) kan steeds een externe provider vragen een deelbusje  

te voorzien in zijn gemeente. Om een voertuig of busje rendabel te delen moeten ongeveer 20 000 

km/jaar of meer gegarandeerd zijn. Een deelwagenprovider kan altijd een deelvoertuig ter 

beschikking stellen zolang hij het financieel risico niet draagt. Het financieel risico bedraagt 

ongeveer 7 000 EUR/jaar. Een gemeente of andere organisatie die een deelvoertuig ter beschikking 

wil stellen kan dit dus door 7 000 EUR/jaar te betalen en de opbrengsten van het gebruik te 

recupereren (cash back principe). 

4.3.2.2 Een busje van de gemeente delen 

Een voor de hand liggende piste is het delen van een 

busje van de gemeente. Voertuigdelen is een praktijk 

die vrij goed is ingeburgerd bij gemeenten. Ongeveer 1 

op 4 Vlaamse gemeenten (75) delen voertuigen. Een 

aantal delen hun voertuigen met bewoners, andere 

nemen actief deel in een systeem als Cambio of 

Stapp.in door ofwel een Cambio voertuig te gebruiken 

of een dienstvoertuig te laten managen door Cambio 

of een andere provider.  

Het is echter heel moeilijk een goed beeld te krijgen 

van hoeveel gemeenten over een busje beschikken. We hadden enkele telefonische contacten met 

gemeenten. Deze hadden ofwel geen busje in hun wagenpark ofwel werd het busje ook ‘s avonds 

en in het weekend gebruikt (sportdienst). Ook de vereniging van steden en gemeenten (VVSG) 

heeft hierover geen informatie beschikbaar.  

Op basis van de beperkt beschikbare informatie lijkt het dus eerder moeilijk deze piste te 

bewandelen.  

4.3.2.3 Een busje van een andere organisatie delen 

Naast gemeenten gebruiken ook heel wat andere organisaties een minibusje om hun activiteiten te 

realiseren. Ook dit kan een interessante piste zijn om vakantiemobiliteit te bieden aan IVV 

vakantiegangers. 

We konden ons geen idee vormen van het aantal minibusjes dat op die manier gebruik wordt in 

Vlaanderen. 
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We konden wel de ervaring noteren van een deelinitiatief; het delen van een voertuig tussen 

DAV/vzw Mobiel (Leuven) en een zorginstelling.  

In 2015-2016 werd een project opgezet waarbij een dagcentrum een busje voor aangepast vervoer 

deelde met vzw Mobiel. Het operationeel gebruik van het busje werd georganiseerd door DAV  van 

vzw Mobiel. Het busje werd prioritair ingezet voor het vervoer van de bezoekers aan het 

dagcentrum. Nadien gebruikte vzw Mobiel het voor andere ritten. 

vzw Mobiel betaalde de brandstofkost, verder geen kosten voor het gebruik van de bus. De 

voorziening betaalde geen vervoerskost voor de cliënten van hun dagcentrum. De overige ritten, 

deze voor andere gebruikers dan het dagcentrum, werden door vzw Mobiel aan de leden 

gefactureerd. 

Wat betreft de verzekeringen was er geen enkel probleem. Voor onbezoldigd vervoer stelt de 

Vlaamse wetgeving geen bijzondere eisen aan de chauffeur. 

Uiteindelijk werd het project stopgezet om volgende redenen:  

• De te vervoeren bezoekers van het dagcentrum kwamen van ver, wat voor dagelijkse 

heen en terugritten zorgde van 6 uur. Hierdoor bleef voor de vzw Mobiel slechts 

weinig tijd over om andere ritten te plannen. 

• De chauffeurs die met het busje reden hadden significant meer schadegevallen dan 

normaal. Schadegevallen zorgen steeds voor moeilijke discussies. 

Annelies Geelen (ODAV en vzw Mobiel), betrokken bij het project, schat dat een betere organisatie 

van het project voor een grotere kans op slagen kan zorgen. Het blijft echter een grote uitdaging 

om zo’n project te doen slagen. Mocht vzw Mobiel vandaag gevraagd worden opnieuw zo’n project 

op te zetten zou het niet bereid zijn dat te doen. 

Volgens Annelies Geelen lag één van de uitdagingen in het feit dat busjes toch wat anders te 

besturen zijn dan een gewone auto (rijvaardigheid). Verder zijn voor vervoer van mensen met een 

beperking ook andere maatregelen nodig. Zo dienen de mensen en/of de rolstoel bijvoorbeeld op 

de juiste manier vastgemaakt worden, dient een (rolstoel) lift gebruikt te worden, ... Chauffeurs bij 

vzw Mobiel krijgen een 1 maand opleiding en doen dan een test. Ze leggen ook een attest van goed 

gedrag en zeden voor. Hieromtrent bestaat vandaag wel geen wettelijke verplichting voor 

onbezoldigd vervoer. 

Het is duidelijk dat deze ervaring slechts ten dele overeenkomt met wat dit project voor ogen heeft. 

De ervaring gaat om een intensief deelgebruik van specifiek uitgeruste voertuigen terwijl het idee 

dat dit project voor ogen heeft een eerder extensief gebruik van “niet aangepaste” busjes is. 

4.3.2.4 Conclusie: gelijkenissen met MMC piste, maar veel hogere opstartkosten  

Een busje delen lijkt vooralsnog geen eenvoudige piste omwille van volgende redenen: 

• Het aanbod van beschikbare busjes in een gemeente lijkt beperkt. Het is wel zo dat het 

beeld dat we hebben van het aantal beschikbare busjes in gemeenten allesbehalve volledig 

is.  

• Het is niet omdat een gemeente een minibusje deelt dat dat busje ook beschikbaar is op de 

meest relevante locatie voor deelgebruik. 
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• De vraag naar vervoer voor IVV vakantiegasten is beperkt. Het aantal verplaatsingen met 

een eventueel gedeeld busje zal vermoedelijk heel beperkt zijn. Toch is ook hier het beeld 

helemaal niet volledig. 

• Er dient een nieuwe organisatie opgezet te worden voor een beperkt potentieel. Bovendien 

is de werking met vrijwilligers sterk gelijklopend aan de werking van de MMC’s. Moest men 

een initiatief met vrijwilligers en gedeelde minibusjes wensen te starten is het waarschijnlijk 

interessanter om dit te koppelen aan een MMC. Hoewel een MMC waarschijnlijk eerder 

een gebrek zal hebben aan vrijwilligers dan aan voertuigen. 

• Misschien kan niet elke vrijwilliger zomaar met een minibusje rijden als hij of zij dat niet 

gewoon is. 

• Elke lokale situatie is anders en afhankelijk van diverse factoren zoals specifieke noden, 

vrijwilligers, beschikbaar busje(s), samenwerkingsverbanden etc. Het concept is niet altijd 

eenvoudig transfereerbaar. 

4.3.2.5 Mogelijke acties 

• Een beter beeld krijgen van het aantal beschikbare busjes bij gemeenten en bij andere 

organisaties en de bereidheid om deze voertuigen te delen. 

• Samen met autodelen.net een folder uitwerken of website pagina om het deelbusje voor 

toeristenvervoer te promoten. Dit kan dan eventueel vakantieverblijfuitbaters op het idee 

brengen om samen iets op te zetten hoewel de organisatorische last zeker niet mag 

onderschat worden. 
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5 Algemene conclusie 

5.1 Algemene conclusie: kort en krachtig 

 

• Deelfiets type Blue-bike:  

o weinig investering, weinig return 

o beperkt potentieel in niche van korte verblijven nabij station 

• Huurfiets:  

o heeft potentieel 

o bij niet IVV vakantiegasten is potentieel waarschijnlijk ten dele ingevuld met 

bestaande verhuurinitiatieven 

o bescheiden/onzekere impact voor IVV vakantiegangers 

o variabele kost/opbrengst  

o vermijden van (schijn) van concurrentievervalsing t.o.v. traditionele 

fietsverhuursector 

• Minder Mobielen Centrale:  

o heeft groot potentieel 

o investering beperkt tot extra organisatie 

o belangrijkste element zal zijn om samenwerking tussen MMC’s mogelijk te maken 

o vermijden van (schijn) van concurrentievervalsing t.o.v. taxi sector 

• Deelbusje:  

o moeilijk op te zetten,  

o weinig toegevoegde waarde t.o.v. MMC  

Vooral de optie Minder Mobielen Centrale en de optie huurfietsen zijn het verder bekijken waard. 

Voor de Minder Mobielen Centrale kan best in samenspraak met Taxistop een vervolgtraject 

uitgewerkt worden. Ook de huurfietsen zij het bekijken waard, maar daar zijn nog wat meer 

onzekerheden omtrent het potentieel voor de doelgroep. Daarnaast levert deze optie geen bijdrage 

om mensen op bestemming te brengen.  

Bij de selectie van de uit te werken initiatieven uit de 6 fiches werden ook twee initiatieven genoemd 

die mogelijk het opvolgen waard zijn maar geen extra studiewerk vereisten.  

• Ritdelen op locatie waarbij op locatie mensen die een rit zullen maken als chauffeur en 

diegenen die een rit wensen te maken als passagier dit aankondigen via een soort 

aankondigingsbord.   

• Autodelen met de auto van de vakantieverblijfuitbater waarbij een vakantieverblijfuitbater 

zijn eigen voertuig deelt.  

Toerisme Vlaanderen kan dit idee laten testen bij enkele gemotiveerde vakantieverblijfuitbaters.  
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5.2 Algemene conclusie in tabel 

Tabel 7: Overzicht van conclusies. 

 

  deelfiets - Blue-bike huurfiets MMC deelbusje 

beschikbaar 
aanbod 

ruim aanbod aan grotere 
stations 

beschikbaar op enkele 
locaties, geen specifieke 
IVV aanbod 

de meerderheid van 
Vlaamse gemeenten 
hebben een MMC 

hoogst uitzonderlijk 
beschikbaar 

specifiek IVV 
aanbod 

neen neen neen neen 

opstart kosten nagenoeg nul systeem opzetten 
beperkt tot 
organisatorische 
afstemming 

zeer hoog indien 
beschikbare busjes moeten 
gevonden worden en 
organisaties dienen 
overtuigd te worden om te 
delen 

omgaan met 
(vermoedelijk) 
beperkt potentieel 

werken met bestaande 
capaciteit stelt geen 
probleem 

doenbaar indien andere 
doelgroep ook fietsen 
gebruikt (en betaalt) 

werken met bestaande 
capaciteit stelt geen 
probleem 

problematisch aangezien 
initiatief moet opgestart 
worden en gebruikers 
onzeker zijn 

kosten op promotie na nihil 

relatief belangrijk maar 
beperkt indien andere 
doelgroepen mee 
betalen 

op organisatorische 
aspecten in opstart na 
zeer beperkt 

indien deelbusjes niet 
voldoende potentieel halen 
aanzienlijk (5000 EUR/jaar 
deelbusje) 

baten 
beperkt, een klein beetje 
betere bereikbaarheid 
van vakantiebestemming 

afhankelijk van gebruik 
van fietsen mogelijk 
betere mobiliteit tijdens 
vakantie 

betere mobiliteit voor 
elke gebruiker 

momenteel beperkt 
aangezien geen aanbod, 
bovendien zou aanbod 
dubbel zijn met MMC, 
tenzij opengesteld voor 
niet IVV vakantiegasten 

prioriteit om door 
te gaan 

middel middel hoog laag 

acties indien 
doorgaan 

gesprek met Blue-bike -
deelfietsaanbieder 
promotie voorzien 

gesprek met huurfiets 
aanbieder 
opzetten pilootproject 

gesprek met Taxistop 
opzetten pilootproject 

promotie van busjes delen 
bij gemeenten/organisatie 
checken of inplannen in 
bredere mobiliteitsaanpak 
voor toeristische 
verplaatsingen mogelijk is 
(om potentieel te 
verhogen) 

 

We laten het potentieel van de huurfiets nog als middel staan omdat het onduidelijk is in hoeverre 

de doelgroep hier expliciet naar vraagt.   



Mobiliteit op vakantie voor mensen met een drempel – eindrapport 

6 Bronnen  

6.1 Documenten 

 

Ambrosino - The Agency for shared mobility implemented in Elba within the Elba sharing project 
of CIVITAS DESTINATIONS (ITS Passenger Transportation Systems and Services Sponsored by 
ITS America and American Public Transportation Association Committee Meeting) - Washington, 
January 2018 
 
Bringing Citizen Buses On - Practical Guide for Baden-Württemberg (Edition 2017) 
 
Citizens’ buses and community transports, Inclusion EU project, Delivrable 3.3,2018 
 
Last Mile EU project, Good Practice, 2020 https://www.interregeurope.eu/lastmile/good-
practices/  

Bummelbus, Luxemburt 
Fast Seasonal Busline, Bulgaria 

 
Gini, E.Genitsaris, G.Ambrosino et al “CIPTEC toolbox for the promotion of Public Transport 
Innovation” www. toobox.ciptec.eu 
 
Jouffe et al, Dealing with inequality in mobility: Tactics, strategies and projects for poor households 
on the outskirts of Paris, 2019  (https://journals.openedition.org/cybergeo/33479 )  

Move on Green, Deliverable “Good practices collection on sustainable mobility in rural EU, 

Interreg IV C, Iinterreg, Euromontana 

Peripheral Access, Deliverable “EU wide status quo: a good practice analysis”, Interreg Central 

Europe project, January 2018 

SMARTA EU project 2021, Good practice  (https://ruralsharedmobility.eu/good-practices/)  

 Alpine Bus, Switzerland 

 Bad Birnbach, Oost-Beieren, Duitsland 

Bummelbus, Luxemburg 

Badenoch and Strathspey, VK 

Ecovolis, Albanië 

Regio Taxi, Nederland 

RezoPouce, Frankrijk 

Ring a Link, Ieland 

Rural MaaS, Finland 

Talybunt, VK 

Texelhopper, Nederland 

SMARTA, report on good practices, 2021 

SMARTMOVE, Interreg, Languedas Greece; 2016  http://www.smartmove-

project.eu/regions/langadas-greece.html  

 

 

https://www.interregeurope.eu/lastmile/good-practices/
https://www.interregeurope.eu/lastmile/good-practices/
https://ruralsharedmobility.eu/good-practices/
http://www.smartmove-project.eu/regions/langadas-greece.html
http://www.smartmove-project.eu/regions/langadas-greece.html
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6.2 Telefonisch en/of mail overleg met  
 

• Blue-bike (Bram Dousselaere)  

• De sociale fietsbedrjven Velo Leuven, (Jos Van Dikkelen), Fietsambassade Gent, De 
Springplank (Fiestparadijs Limburg) 

• De MMC’s van Damme, Mol, Jabbeke, Houthalen, Gent Mobar (Dirk Billiet) 

• De autodeel organisaties, Coopstroom  Cambio, Autodelen.net  

• De gemeenten Peer, Bilzen, Oostkamp en de Vlaamse Vereniging van Steden en 
Gemeenten (VVSG) 

• De vakantieverblijven Sunparks Mol, Botel Kinrooi, Casa Ametza Brasschaat, De Bosberg 
Houthalen, B&B altijd Genieten Damme  

• Taxistop (Angelo Meuleman) 

• Toerisme Limburg (Koen Lievens) 

6.3 Foto’s 

De in het rapport opgenomen foto’s zijn eigen foto’s (TML – Wouter Florizoone) tenzij anders 

vermeld. 
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7 Bijlagen 

7.1 Bijlage 1: overzicht van longlist 

 

 

uit literatuuronderzoek en contactname 

we nemen ook steeds de gelijkaardige Vlaamse initiatieven op, met VL in 1ste kolom 

we nemen ook het potentieel voor nieuwe Vlaamse initiatieven op, met VL POTENTIEEL in 1ste kolom

initiatieven wat/verdere commentaar
doelg

roep 

op 

vaka

ntiep

laats

last 

first 

mile

volle

dige 

verpl

aatsi

ng

bron

lange termijn perspectief

"mensen met een drempel" proof society

zorgen voor goede bereikbaarheid met OV (van sociale wijken), meer 

(nabijheids)autodeeldiensten, meer kansen om sociale netwerken uit te 

bouwen

A, J 

(B)

ja in 

theo

rie

ja ja

VL POTENTIEEL is ook voor Vlaanderen een mooi LT objectief
zulk LT objectief kan ook gedragen worden door andere departementen 

als Leefmilieu, Mobilitiet..

deelsystemen

fietsdeelsystemen

fietsdeelsysteem uitgebaat door sociale economie
fietsdeelsysteem met bemande stations met 

hergebruikte/gerecycleerde fietsen. "bemanning" laat extra uitleg toe.

SMARTA, Good Practice, Ecovolis, 

Albanië

VL
heeft heel wat LT of MT fietsverhuursystemen, NIET direct 

gekoppeld aan vakantieverblijfplaatsen

fietsverhuur (deelsystemen) meestal voor LT verhuur bestaan op vele 

plaatsen in Vlaanderen, typisch bij stations - in (studenten)steden, mits 

het verplaatsen van fietsen naar vakantielocateis kan dat interessante 

"ter plaatse"transport middel zijn

sharing system: bike sharing Poolse kust

fietsdeelsysteem vooral voor toeristen nabij Poolse kust - georiënteerd 

op families met kinderen, ontstond als uitleendienst van hotel, tarieven 

ifv ontleentermijn. WINSTgevend.

VL
heeft een sharing system, Blue Bike dat gekoppeld is aan 

OV haltes

momenteel is het systeem enkel geschikt voor korte termijn (24uur) 

sharing, wat niet geschikt is voor een gebruik op vakantie tenzij het 

shared bike station op de vakantielocatie staat

sharing system: bike sharing Slovaaks nationaal park fietsdeelsysteem voor toeristen. WINSTgevend.

VL POTENTIEEL

ontwikkelen van een fietsdeel/verhuur systeem op 

vakantielocatie inclusief bijzondere "voertuigen" voor 

mensen met een beperking

uitdaging is om (eventueel wekelijks wisselend aantal) fietsen op locatie 

te krijgen of om om te gaan met eventueel niet gebruikte fietsen. Er 

kunnen ook specifieke, bijzondere voertuigen verhuurd worden 

(rickshaw, draagstoel,…) wat kan tegemoet komen aan mensen met 

een beperking.

A J (B) ja
event

ueel
neen

autodeelsystemen

Talybunt car share initiative

mensen delen auto- auto is gefinancierd door lokaal bedrijf/overheid. 

Voor extra toeristisch gebruik door toeristen ligt het moeilijk aangezien 

toeristen extra auto capaciteit nodig hebben. 

Smarta, Good Practice, Talybunt

sharing systems Flugs e-car sharing

elektrische deelauto's in Oost Tirol (dunbevolkt gebied): zelfde 

moeilijkheden als Talybunt initiative + een jaarlijkse fee van 120 EUR 

wat onbetaalbaar is voor éénmalig gebruik. Wel goede integratie met 

OV.

VL
kent vele autodeelsystemen zowel commerciële zoals 

Cambio en verschillende peer to peer systemen

VL POTENTIEEL
autodelen op vakantieplaatsen ontwikkelen -voertuigen 

ter beschikking stellen voor éénmalige gebruikers. 

vakantieverblijf of gemeente neemt abonnement. Uitdaging is (extra) 

voertuigen op locatie te krijgen. Mogelijks inzetten van gemeente 

voertuigen, auto, maar ook minibusjes.

A J (B) ja
event

ueel
neen

VL POTENTIEEL huurauto's ter beschikking stellen (of huur auto cheques)

mogelijk is dit niet zo een gekke oplossing met een redelijke prijs 

kwaliteit verhouding. Een (bescheiden) auto huren voor 2 weken lijkt te 

kunnen voor 2 tot 300 EUR (Sixt), maar mogelijk kan toerisme 

Vlaanderen extra goede huurcondities verkrijgen. Nadeel is natuurlijk 

dat de huurauto moet opgehaald worden wat voor extra stress en 

tijdverlies zorgt.

AJ (B) ja ja ja

A= mensen in armoede

J= jongeren

B=mensen met een 

Jouffe et all, 2019 

https://journals.openedition.org/cyb

ergeo/33479 
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initiatieven wat/verdere commentaar
doelg

roep 

op 

vaka

ntiep

laats

last 

first 

mile

volle

dige 

verpl

aatsi

ng

bron

transport op afroep (demand responsive transport)/flexible route systems

door OV operator georganiseerd - en financiering via OV 

financiering

vele voorbeelden uit SMARTA en andere praktijken

systeem bestaat in vele varianten, deur aan deur, halte-halte, vaste 

routes, flexibele routes, dag op voorhand reserveren, … 1 uur op 

voorhand, software beheer, al dan niet perfect integratie met OV, cost 

coverages kunnen heel verschillend zijn

bestaan heel veel initiatieven als 

deze meestal nt toeristisch zie 

onderaan tabel

VL
de vervoerregio's onwikkelen volop vorm van demand 

responsive transport

kijken in hoeverre vakantieverplaatsingen inpasbaar zijn en of deze aan 

verlaagd vakantietarief kunnen aangeboden worden, uitdaging bestaat 

erin mensen met beperking in alle gevallen te kunnen vervoeren

stops on demand between fixed RAILWAY stops (FGC 

railway company -Barcelona

spoorwegbedrijf laat toe extra stops op vraag in te voeren (weliswaar 

waar trein stopplaats voorzien is). De good practice meldt wel dat om 

toeristen aan te trekken extra voorzieningen op treinstopplaats 

noodzakelijk zijn

Last Mile good practice

VL POTENTIEEL
de NMBS zou kunnen overwegen om op sommige lijnen 

extra stops op verzoek in te plannen

bv. de IC trein die uitzonderlijk stopt in een stopplaats zdd tijdverlies 

voor vakantieganger wordt vermeden (door overstap)
A J (B) neen ja ja

door sociale economie operator georganiseerd en 

financiering via sociale economie

Bummelbus

demand responsive transport verzorgt door sociale economie 

(langdurig werklozen krijgen opleiding chauffeur). Financiering door 

ministerie tewerkstelling. Jongeren en ouderen krijgen toegang tot 

vervoer (waar regulier (school) vervoer niet beschikbaar is) . Wenst ook 

de vakantieaanbieder een rol te laten spelen in promotie van 

transportdienst.

Last Mile, Good practice

SMARTA, Good Practice, 

Bummelbus, Luxemburg

VL POTENTIEEL
sociale economie verzorgt opleidingen om zulk vervoer te 

organiseren 

steeds belangrijk zulke intiatieven in overleg met de vervoersregio te 

verzorgen 

de vakantieaanbieder kan aangemoedigd worden om de alternatieve 

vervoersdienst te promoten bij zijn (potentiële) klanten/of bij te dragen 

A J B ja ja neen

door vrijwilligers die specifieke ritten doen voor 

individuen

Sopotniki (Slovenia)
gratis vervoer door vrijwilligers van ouderen

voertuig ter beschikking gesteld door gemeente
Last Mile

ITN America

gelijkaardig aan Sopotniki, maar op veel grotere schaal rond Portland. 

het gaat om "donated" voertuigen en vrijwillige chauffeurs die een 

vorming kregen

VL
MMC - Minder Mobielen Centrales (van Taxistop) is een 

gelijkaardig intiatief, 

VL POTENTIEEL
toeristen met een drempel kunnen een beroep doen op 

de MMC
A J (B) ja ja neen

door vrijwilligers die geplande (flexibele) shared ritten 

doen (meerdere individuen)

Bürgerbus (Duitsland en Nederland)

busdiest die door vrijwilligers wordt verzorgd. overheid of private 

sponsor zorgt voor mini busje.

vrijwilligers verzorgen het vervoer, dikwijls is doelpubliek vooral 

ouderen

Badenoch and Strathspey community transport 

(Scotland)

variante op burgerbus, maar voor grootschaliger met naast minibusjes 

ook veel(meer) auto's
Smarta, Good Practices, Badenoch and 

Strathspey

VL POTENTIEEL
een vrijwillig minibus intiatief om toeristen rond te 

brengen in de gemeente  -"shuttle+"

mini bus kan aangeboden worden door lokale middenstand, de 

gemeente voertuigen (voertuigen die op toeristische momenten, 

vrijdag avond, WE)  niet gebruikt worden kunnen gebruikt worden om 

toeristen rond te brengen

A J (B) ja ja neen

door mensen ("buren") die mensen (buren) meenemen 

(spontaan carpoolen - ride hailen)

RezoPouce - georganiseerd autostop - spontaan 

carpoolen

kan met een app, maar lijkt efficiënter zonder de app omdat 

bestuurders hun rit niet noodzakelijk ingeven

belangrijk boodschap = lokale solidarteit "help je buur"

Smarta, Good Practice, 

RezoPouce

VL POTENTIEEL

opzetten van "spontaan carpoolen" voor toeristen (lokale 

mensen tonen hun gastvrijheid door een toeristen op 

bestemming te brengen)

A J (B) ja ja neen

Specifiek  vervoer in toeristisch seizoen (piek vervoer)

Alpin Bus (Zwitserland)

bus die toeristische plaatsen met regulier OV verbindt. deel van de 

financiering loopt via privé sponsoring, 

marketing verloopt ook via vakantiedienstaanbieders.

Interreg Central Europe Project 

―Peripheral Access, Deliverable “EU wide 

status quo: a good practice analysis”, 

January 2018I 

SMARTA, Good Practice, Alpinbus, 

Zwitserland

shared shuttle taxi in national park

om auto-overlast in het park te voorkomen worden taxi's gedeeld. (Het 

park zelf is wel met nagenoeg enkel de auto te bereiken met overlast 

op parking tot gevolg)

temporary shuttle -fast seasonal busline Bulgaria

een snelle buslijn in het toeristisch hoogseizoen die luchthaven met de 

kust verbindt (snelle lijn met beperkte stops, voor toeristen en niet 

toeristen)

Last Mile Good Practice

herwaarderen van specieke treinlijnen (Polen en …)
een oude treinlijn wordt heropend in toeristich gebied en biedt extra 

vervoermogelijkheden voor toeristen

VL

specifieke vervoer op toeristische piekmomenten 

voorzien bv. groepsaankoop van vakantieverblijven - CM 

bus  (weliswaar beperkt in vergelijking met de Zwitserse 

VL POTENTIEEL

Aanzetten van vakantieaanbieders om actief op zoek te 

gaan naar alternatieve vervoersoplossigen en deze te 

promoten   (eerder naar aanbevelingen)

A J B ja ja neen

Bringing Citizen Buses On - Practical 

Guide for Baden-Württemberg (Edition 

2017), Citizens’ buses and community 

transports, INCLUSION Project, 

Deliverable D3.3
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initiatieven wat/verdere commentaar
doelg

roep 

op 

vaka

ntiep

laats

last 

first 

mile

volle

dige 

verpl

aatsi

ng

bron

VL POTENTIEEL trekvakanties

er bestaat een initiatief om trekvakanties te promoten 

met gedeeld succes. het is de moeite om te bekijken hoe 

deze vakanties populairder kunnen worden (eerder naar 

aanbevelingen).

het grote voordeel aan trekvakanties is dat er geen transport naar de 

vakantieplaats moet voorzien worden, noteer daarom ook dat dit de 

één van de enige mogelijkheden is die zowel ja heeft op de 

vakantieplaats, voor de last-first mile en de volledige verplaatsing

n ja ja ja

andere

VL POTENTIEEL autonome shuttle (Bad Birnbach -Oost Bayern-Duitsland)

autonoom voertuig rijdt op een vaste verbinding - momenteel geen 

echte oplossing want nog niet voldoende operationeel. Mogelijk 

interessant voor pilootproject (en dus alternatieve financieringsbron)

SMARTA Good Practice

een aantal mobipunten/hoppins een bijzondere 

toeristische missie geven op interessante toeristische 

locaties/vakantiebestemmingen (eerder naar 

aanbevelingen)

indien voldoende schaal (zie geografische schaal hieronder) kan 

gecreeërd worden kan ook de mogelijkheid van een persoonlijk onthaal 

onderzocht worden. iemand van toeristische dienst, of sociale 

economie buddy of sociaal economie fietsverhuur staat aankomers bij 

met woord en daad.

A J (B) ja ja neen

hulpmiddelen

(Rural)Maas (Finland) - digitalisering
variante op demand responsive transport met een grote nadruk op 

digitalisatie en integratie in 1 digitaal platform
SMARTA, Good Practices, MaaS

Personalised Marketingcampaign - Langadas Greece persoonlijke communicatie met potentiële gebruikers

www.smartmove-

project.eu/news/65/83/Cheap-petrol-

blunts-impact-of-Langadas-

campaign.html

www.smartmove-

VL POTENTIEEL
Shared use mobility agency - SUMA "Gedeeld gebruik 

agentschap", Elba-Italy

agentschap dat alle (gedeelde) mobiliteitsoplossingen en informatie  

centraliseert, van OV over deel/huur scooters, fietsen, auto's tot allerlei 

ridesharing (bijzondere doelgroep zijn "outdoor activity toeristen" 

omdat deze minder auto wensen te gebruiken) ride sharing is 

belangrijkste

SS.Gini, E.Genitsaris, G.Ambrosino et al 

“CIPTEC toolbox for the promotion of 

Public Transport Innovation” www. 

toobox.ciptec.eu

G.Ambrosino - The Agency for shared 

mobility implemented in Elba within the 

Elba sharing project of CIVITAS 

het vervoersregio platform brengt alle (lokale) initiatieven 

samen  (is komende, moet vooral op toegezien worden 

dat toeristische initiateiven nt vergeten worden

maar steeds aandacht voor het risico een digitale kloof te creeëren A J B ja ja neen

VL POTENTIEEL geografische schaal

concentreren van flows in 1  of enkele gebieden. toerisme 

Vlaanderen schuift elk jaar bv. 5 regio's naar voor waar 

specifiek lokale mobiliteit wordt voorzien. 

belang van voldoende belangrijke toeristen stromen te creeëren om 

mobiliteitsoplossingen te kunnen aanreiken. mobiliteitsoplossingen 

hebben steeds een minimale schaal nodig om betaalbaar te zijn voor de 

maatschappij.

A J B ja ja neen

Randvoorwaarden

VL POTENTIEEL gepaste informatie
voor mensen met een beperking is het heel belangrijk te weten hoe de 

omgeving eruit ziet (rolstoeltoegankelijk?)

verbeterde informatie verstrekking A J B ja ja ja

(SMARTA, Ring a Link-Ierland, Connecting Communities-Suffolk, Texel hopper-ook veel toeristen Nederland, Prontobus-Modane Italy, Groningen-Drenthe Hub taxi (volledige integratie in groot 

gebied), Flexitec-WalloniË, Regio taxi-Netherlands, Middle Tejo-Portugal (taxi coordonation), Regio Taxi-Nederland, Castilla y Leon-Spain, local link Donegal)Ireland (integratie met bijzonder 

doelgroepenvervoer met verschillende sponsors) - GO Mobil -Karinthië-Oostenrijk, Arriva Click -England met performant algoritme ((mede) financiering ook door eigenaar van (bediende) 

woonblok), Night rider (Luxemburg) (nachtelijk vervoer, weliswaar duur), DefMobil- Austria East Tyrol, duur 10% cost coverage
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7.2 Bijlage 2: overzichtsfiches van de 6 weerhouden initiatieven  

7.2.1 Fiche deelfiets  

BESCHRIJVING 

 

Foto: Blue-bike, Bicing Barcelona 

Fietsdelen bestaat erin dat fietsen geen bezit meer zijn van individuele personen, 
maar wel gebruikt worden door verschillende individueel personen. Er bestaan 
verschillende systemen: 

De back to one systemen. Dit zijn systemen waarbij de fiets teruggebracht wordt 
naar de plaats waar hij ontleend werd. Het Blue-bike systeem is een voorbeeld van 
dit systeem. Dit systeem is goedkoper in beheer dan het back to many systeem 
omdat er geen regelmatige reallocatie van fietsen dient te gebeuren.   

Daarnaast bestaan systemen van dag of langer dan een dag verhuur. Dit zijn oude 
vormen van deelfietsen, die niet noodzakelijk minder interessant zijn.  

Naast deze systemen bestaan ook de ‘back to many” systemen. Dit zijn de typische 
stadsdeelfietssystemen waarbij de fiets op een locatie kan achtergelaten worden 
verschillend van de plaats waar de fiets werd genomen. Zulke systemen 
beschouwen we niet in het kader van deze studie. Het achterlaten van fietsen op 
andere locaties lijkt niet nodig en zorgt bovendien voor hoge logistieke kosten.  

Verder is er nog de back to one – plus optie waarbij de deelfiets op een beperkt 
aantal locaties de fiets mag achtergelaten worden, ook dit is hier geen optie. 

Doelgroep 

mensen  met beperking 

 in (kans) armoede / jongeren 

individu (1tot2) / familie(3 tot5) / kleine groep (5tot 8) /grote groep (+8) 

commentaar 

Deelfietsen kunnen gebruikt worden door alle subgroepen en voor verschillende 
motieven. Fietsen kunnen namelijk aangepast worden aan de eisen van de 
gebruiker.  

• Voor kinderen bestaan kind- of aanhangfietsen, fietskarren,… 

• Bagage meenemen kan dankzij tassen en karren. 

• Voor mensen met een beperking bestaan ook aangepaste fietsen, of 3 of 4 
wielers, eventueel kan zelfs een rolstoeldeelfiets of riksja deelfiets in het 
gamma opgenomen worden.   

Om specifieke fietsen ter beschikking te stellen zal de kostprijs iets hoger liggen 

Besturing 

  

chauffeur geen chauffeur 

zonder chauffeur - voertuig ter beschikking 

commentaar Een bestuurder is niet nodig 

Kosten-prijs 

  

  

  
voertuig  per 
km 

De kost van een fiets bedraagt om en bij de 10 cent per km (Delhaye,2016)  

De kost schatting van een deelfiets van het type stadsdeelfiets is 1500 
EUR/fiets/jaar (confidentieel Benchmark Brussel) 

De kost schatting van een deelfiets van het type Blue-Bike is   300-350  EUR 
+150 EUR maintenance/jaar + eventueel 1000 tot 1750 EUR af te schrijven 
automatisatiekost per locatie (cijfers voor OV fiets, de NL grotere Blue-bike 
variant in de BiTiBi guidelines, 2017). De LT verhuur is goedkoper per km 
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dan de stadsdeelfietsen, 250 EUR/fiets/jaar (confidentieel Benchmark 
Brussel). 

voertuig per dag en per km 

andere 
infrastructuur 

Afhankelijk van type deelfietsen is er bepaalde specifieke infrastructuur 
nodig. Deelfietsen zonder personeel, type back to one (v.b. Blue-bike) 
hebben specifieke infrastructuur nodig om veilig parkeren en ontgrendelen 
(sleutelkast) mogelijk te maken. Ze kunnen ook enkel werken met 
gestandaardiseerde fietsen. 

commentaar Deelfietsen met personeel zullen flexibeler zijn wat betreft fietsaanbod. 

Passagiersruimte 
individu (1tot2) - elke vakantieganger heeft een fiets nodig tenzij kleine kinderen of 
bijzonder groepen van mensen met een beperking 

Bagageruimte 

  

Bagageruimte is beperkt  

commentaar 
Er bestaan oplossingen om beperkt bagage mee te nemen, bagagetassen-
fietskar. 

Afstand op 
vakantieplaats 

kort <1km - middel 1- 8 km - lang 8-20 km - zeer lang +20 

commentaar 
Dagafstanden van 20 km zijn realistisch. Een verplaatsing naar een attractie 
van 10 km, maar kan voor bepaalde doelgroepen al ambitieus zijn.  

Afstand naar 
vakantieplaats 

kort <20km - middel 20-70 km - lang +70 km  

commentaar 

Voor veel mensen uit de doelgroep is met de fiets de vakantieplaats 
bereiken niet realistisch ook al is dat mogelijk te wijten aan een mentale 
enge visie.  Om naar de vakantieplaats te gaan moet een deel/huurfiets op 
de woonplaats beschikbaar zijn. 

Afstand 
trekvakantie  

trekvakantie  (verplaatsen = vakantie) 

commentaar 

Vertrekken met een deel/huurfiets (inclusief bagagetassen) vanaf de 
woonplaats kan de start van een trekvakantie zijn. 

Infrastructuur nodig   

Implementatie  ja/neen 
Deel en huurfietsen zijn al geïmplementeerd onder vele vormen (zie ook 
hierboven onder “andere infrastructuur”). 

 

toerisme -      
niet toerisme 

Deelfietssystemen bestaan voor toeristen en niet-toeristen. Op toeristische 
plaatsen (de kust) bestaat een specifiek toeristisch aanbod. 

fabrikant  

Er zijn diverse aanbieders naargelang conventionele dan wel elektrische 

modellen. 

Dienstverleners – 
partners 
stakeholders  

Blue-bike voor de back to one systemen (ook Mobit in Kortrijk en Urbee in 
Leuven bijvoorbeeld.) 
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Fiets en werk als koepel voor de sociale fietsverhuur en 
onderhoudsbedrijven. 

   

 

DEELMOBILITEIT FIETS - kleurencode 

 kleur commentaar - verklaring 

reistijd t.o.v. auto  
De reistijd van de fiets zal nagenoeg steeds langer uitvallen dan de auto, met uitzondering 
van korte afstanden in een stedelijke omgeving. 

overstappen  

Combinatie is mogelijk met openbaar vervoer (OV) waarbij OV gebruikt wordt voor de lange 
afstand en de deelfiets voor de last mile indien bagage kan meegenomen worden en de 
verplaatsingen op de vakantieplaats. Gebruikers moeten ook de deelfietsplaats vlot kunnen 
bereiken.  

toegankelijkheid  
De financiële toegankelijkheid is hoog, de socio-psychologische toegankelijkheid kan beperkt 
zijn. Ook voor mensen met een beperking en kinderen kan de toegankelijkheid beperkt zijn. 

robuust-
betrouwbaar  

Fietsen zijn relatief betrouwbaar hoewel een lekke band, een ketting die afloopt, nooit te 
vermijden zal zijn. 

gebruikerskost  De gebruikerskost is relatief laag. 

gemeenschapskost  
De gemeenschapskost is kan relatief laag zijn. Het zal belangrijk zijn de vaste kosten van 
bijvoorbeeld een personeelslid over een voldoende hoog gebruik te kunnen afschrijven. 

weersinvloed  
Slecht weer kan een echte spelbreker zijn hoewel er theoretisch kledij bestaat om zich te 
beschermen tegen regen. 

laagdrempelig  
Veel mensen kunnen fietsen hoewel het aandeel mensen dat kan fietsen bij allochtonen 
bijvoorbeeld lager ligt. 

bestaand in 
Vlaanderen  Er bestaan verschillende initiatieven in Vlaanderen. 

gebruikers 
(potentieel)  

Voor de standaardfietsen bestaat zeker een aanzienlijk theoretisch potentieel. Voor de 
doelgroep zal het niet noodzakelijk evident zijn om fietsen als een oplossing te zien. Het is 
ook een uitdaging om de fietsen bij de gebruiker te krijgen. 

business case  

OV fiets, de Nederlandse Blue-bike slaagt er in break-even te werken. Blue-bike slaagt er ook 
in, weliswaar dankzij het derde betaler systeem in vele gemeenten. Stadsfietsdeelsystemen 
zijn vermoedelijk onbetaalbaar bij beperkt gebruik. Er bestaan ook toeristische rendabele 
verhuursystemen, weliswaar op locaties met hoge vraag, dat zal niet noodzakelijk geval zijn 
in de toeristische locaties waar wij naar kijken. 

Sociale aspecten – 
interactie 
(community 
building)  

Er is geen bijzondere meerwaarde wat betreft sociale interactie of community building, 
tenzij particulieren eventueel een eigen fiets zouden uitlenen of de interactie die onderweg 
ontstaat. 
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EVALUATIE: voor- en nadelen 

 voordelen nadelen 

Gemeenschapskost/ 

businesscase 

Vermoedelijk bij de goedkopere 
oplossingen op voorwaarde dat er 
voldoende gebruikers zijn. De kosten en 
het initiatief kunnen ook op verschillende 
manieren verdeeld worden tussen 
vakantie uitbater, de lokale overheid, 
Toerisme Vlaanderen, de gebruiker, … 
Sommige fiets verhuurders slagen erin 
winst te maken (bvb aan kust).  

Reistijd/gebruiksgemak 

/reiservaring 

Een fietservaring (fietsen is reizen op zich) 
kan heel fijn zijn en opwegen tegen 
eventueel langere reistijd. 

Als mensen uit de doelgroep de auto als referentiepunt 
nemen kan het eventueel tegenvallen. 

Toegankelijkheid 

Theoretisch is de toegankelijkheid groot. 
De toegankelijkheid van een systeem 
wordt beter naarmate de afstand om de 
deelfiets af te halen kleiner is/op de 
vakantie locatie zelf ligt. 

Hoe verder het fietsafhaalpunt ligt, hoe minder 
aantrekkelijk de oplossing zal zijn. 

andere 

Kadert in de bredere Vlaamse visie op 
fietstoerisme. 

Eventueel aanknopingspunten met 
grotere evenementen zoals WK 
Wielrennen in sept ’21.  

 

Kan ook mensen uit de doelgroep verder 
aanzetten om te fietsen ook buiten de 
vakantie wat voor extra zelfvertrouwen en 
empowerment zal/kan zorgen. 

Voor mensen uit de doelgroep is fietsen misschien niet 
vanzelfsprekend en bestaat een socio-psychologische 
rem. 
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Het concept deelfietsen ziet er aantrekkelijk uit. Het concept kan op verschillende manieren worden uitgebaat 

waarbij kosten, administratie, organisatie op verschillende manieren worden verdeeld tussen stakeholders 

(gebruiker, vakantie uitbaters, overheid (gemeente, gewest), deelfietsaanbieder, sociaal reisbureau,...) 

De onderstaande tabel geeft reeds een aantal uitbaatmodaliteiten.  

 

UITBAATMODALITEITEN – volgende stappen 

 voordeel nadeel  

Deelfietsen constant beschikbaar op 
vakantieplek (in vakantieperiode) 

Geen reservatie nodig 
overinvestering wegens overcapaciteit 
aan fietsen 

*verblijfplaats zelf Makkelijk voor vakantieganger 
Diefstalbestendige stockage capaciteit 
nodig, eventueel extra investering voor 
uitbater 

*centraal in de gemeente van 
verblijfplaats 

  

   gemeentehuis 

Centralisatie maakt minder capaciteit 
nodig. Buiten toeristisch seizoen ter 
beschikking voor andere doelgroepen 
(gemeentepersoneel, scholen, 
kansarmen,…). 

Fiets niet beschikbaar op locatie, extra 
drempel voor vakantieganger 

   Hoppinpunten Link met ander vervoersmiddelen 
Fiets niet beschikbaar op locatie, extra 
drempel voor vakantieganger 

   station Lost mogelijk ook last mile probleem op 

Niet zeker of alle bagage mee kan op de 
fiets. Ook enkel geschikt voor korte 
vakantie. Voor lange vakantie wordt 
fietsgebruik te duur. 

   toeristische dienst 
Onmiddellijk uitleg over attracties is 
mogelijk 

Fiets niet beschikbaar op locatie, extra 
drempel voor vakantieganger 

*1 vakantieganger = 1 fiets 

Fietsen is de norm tijdens vakantie 

Geen administratie voor reservatie, bij 
aankomst op vakantiebestemming krijgt 
elkeen zijn persoonlijk fiets voor verblijf 

 

Overcapaciteit en overinvestering omdat 
niet alle fietsen zullen worden gebruikt 

   …   

Deelfietsen beschikbaar op “bestelling” – 
na reservatie bij centrale pool 

Minder capaciteit fietsen nodig Extra fietstransport nodig 

*centrale pool beheert door   
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  Overheid  Geen core competentie van overheid 

  Privé speler vb Blue-bike 

Ervaring met deelfietsen in combinatie 
met trein 

Aanwezig in grote treinstations 

Geen ervaring met LT verhuur 

Blue-bike fiets niet aangepast voor 
bagage transport 

  Sociale economie speler  

Ervaring met meerdaagse verhuur 

Levert “normale” fietsen met 
bagagedrager 

Soms aanwezig nabij stations 

 

   

*transport van fietsen door   

  vakantieverblijfuitbater Moet zich er echt voor engageren 
Kan zware extra last betekenen in rijdend 
materieel 

  fietsaanbieder 
Heeft minimaal rollend materieel om 
fietsen te transporteren 

Geen rollend materieel om vele 
tientallen of 100 tallen fietsen te 
transporteren 

  vakantieganger 
Ideaal indien kan meegenomen worden 
op reisweg 

Extra rompslomp, en fiets naast bagage 
meesleuren lijkt niet evident 

   

*reservatie van fietsen gebeurt door   

  vakantieverblijf uitbater 
Engageert zich voor de mobiliteit van zijn 
klanten 

Extra admin voor de 
vakantieverblijfuitbater 

  overheid Kan middelen voorzien Extra onnodige stap in de procedure 

  vakantieganger  
Extra admin en rompslomp (te 
vermijden) 

  sociaal reisbureau 

Draagt bij tot 1 stop shopping voor de 
vakantieganger. Ervaring van sociaal 
reisbureau kan klant ook 
ondersteunen/aanmoedigen voor 
fietsgebruik 

 

   

*type beschikbare fietsen   

  Standaardstad fietsen man of vrouw Een massaproduct beperkt de kosten 
Niet iedereen kan met zulke fiets uit de 
voeten 

  Specifieke fietsen   



 
 

50 

Mobiliteit op vakantie voor mensen met een drempel – eindrapport (publieke versie) 

         Elektrische fietsen 

Specifieke producten beantwoorden aan 
specifieke noden en maken 
gezinsfietstochten mogelijk  

Extra kost en operationele organisatie 
(met meer kansen op fouten) 

         Kinderfietsen 

         3 wielers  

         Rolstoelfiets of fietsen voor mensen 
met een fysieke beperking 

 

Volgende stappen:  

Ideaal wordt een aantal modaliteiten van het fietsdeelmodel gekozen om te onderzoeken in de volgende fase. Op 

basis daarvan zullen we dan een aantal potentiële deel en/of huurfiets operatoren alsook andere stakeholders 

benaderen en de oplossing verder uitwerken en/of bijsturen.  

We stellen dan een basismodel voor met een aantal varianten en de implicaties ervan.  

Het basismodel, vakantieplaatsdeelfiets, zou kunnen bestaan in: 

• bij de vakantieverblijfuitbaters fietsen stallen; 

• voor de zeer kleinschalige initiatieven: een uitleendienst voorzien in de gemeente waar de 

vakantieverblijfuitbater indien nodig fietsen gaat afhalen; 

• een aanvraag via het sociale reisbureau (om te checken of er voldoende fietsen beschikbaar zullen zijn);  

• organisatie via sociale economiebedrijven. 

Een variant, de stationsdeelfiets, waarbij een type Blue-bike de rol van last mile EN vakantiefiets zou kunnen spelen, 

waarbij het bagagetransport een uitdaging blijft.    

Bronnen 

Delhaye, 2016, Internalisering van externe kosten van transport in Vlaanderen: actualisering 2016, in opdracht van 

MIRA, Milieu rapport Vlaanderen.  

Naninga & Röntgen 2017, the guidelines to implement BiTiBi services  

Van Zeebroeck, 2016, Etude de benchmarking sur les différents systèmes de vélos (électriques) en libre-service  

(confidentieel) 

Vlaams Parlement, parlementaire vraag omtrent BlueBike http://docs.vlaamsparlement.be/pfile?id=1588688 

  

http://docs.vlaamsparlement.be/pfile?id=1588688
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7.2.2 Fiche deelauto  

BESCHRIJVING 

Foto: Cambio wagen

 

Bij autodelen verschuift de nadruk van autobezit naar autogebruik. Er bestaan 
verschillende vormen van autodelen:  
Bij klassiek of standplaatsgebonden autodelen zijn de deelauto’s gebonden 
aan een vaste standplaats. De leden van het deelsysteem kunnen de auto’s 
reserveren via de smartphone of een website. Bij standplaatsen in het 
openbaar domein is toestemming nodig van de lokale autoriteiten. 
Bij ‘one-way’ autodelen kan men de deelauto aan het einde van de rit op een 
andere plaats dan de startplaats afleveren. Deze zijn complex te beheren en 
enkel werkbaar in gebieden met hoge bevolkings/gebruiksdichtheid 
Daarnaast bestaan ook peer to peer auto deel systemen, waarbij 2 grote 
categorieën bestaan. Bij een eerste wordt er tussen buren gedeeld met heel 
beperkte tussenkomst van een derde partij. Bij een tweede worden vraag en 
aanbod via een online platform met elkaar in contact gebracht. Het online 
platform krijgt een vergoeding voor elke transactie. 
 
In het kader van deze studie, beschouwen we vooral het standplaatsgebonden 
autodelen als interessant om op de toeristische locatie uit te baten. Het 
voertuig kan aangeboden worden door een externe, commerciële speler, de 
gemeente (buiten de kantooruren), de vakantieverblijfuitbater (als hij zijn 
voertuig niet nodig heeft) 

Het lokaal delen van een minibusje wordt als een variant aan het einde van 
deze fiche behandeld. 

 

Doelgroep 

mensen  

Niet voor jongeren, - 23 jaar /mensen zonder rijbewijs 

met beperking  (mits eventueel een aangepaste auto) 

in (kans) armoede 

Auto: individu (1tot2)/familie(3 tot5)/ 

Minibusje: kleine groep (5tot 8)/ 

Niet mogelijk: grote groep (+8) 

commentaar 

Deelauto’s kunnen gebruikt worden door mensen met een rijbewijs en 
(meestal) +23. Aanpassingen zijn mogelijk maar duur, in de praktijk dus 
mogelijk niet realistisch tenzij lokaal aangepaste voertuigen beschikbaar zijn.  

Eventueel moeten ook attributen als kinderzitje worden voorzien 

Besturing 

  

chauffeur geen chauffeur 

zonder chauffeur - voertuig ter beschikking 

commentaar Een bestuurder is niet nodig 

Kosten-prijs voertuig  per km 
De private kost van een auto ligt tussen de 20 en 45 cent per km 
(Delhaye,2016)  



 
 

52 

Mobiliteit op vakantie voor mensen met een drempel – eindrapport (publieke versie) 

  

  

  

Initiatieven die een lange termijn relatie veronderstellen tussen gebruiker en 
eigenaar 

• Bij auto’s gedeeld door buren betaalt de gebruiker slechts die kost.  

• Bij commerciële deel initiatieven waarbij een aanbieder voor de 
voertuigen instaat wordt dikwijls ook een vast bedrag betaalt  naast 
een kilometervergoeding bvb https://www.cambio.be/nl-vla/hoeveel-
kost-het  de kilometervergoeding bij Cambio ligt tussen 22 en 42 cent, 
de uurprijs tussen 1.55 EUR en 4.2 EUR afhankelijk van 
abonnementsformule. 

• Bij peer-to-peer initiatieven via een platform gaat een commissie naar 
het platform.  

Initiatieven die geen lange termijn relatie veronderstellen 

• Huurauto’s bij commerciële bedrijven zijn te vinden vanaf ruim onder 
de 100 EUR/dag. 

voertuig per dag en per km 

andere 
infrastructuur 

De belangrijkste nodige infrastructuur is een parking (en dus nodige ruimte). 
Voor een groot aantal deelauto’s is een aanzienlijke ruimte nodig.  

De uitdaging bestaat erin een manier te vinden om vlot de sleutel bij de 
gebruiker te krijgen. Bij toeristisch niet lange termijn gebruik kan dit een 
uitdaging zijn.  

commentaar 
Een deelauto op een vakantiedomein maakt het sleutel beheer mogelijk 
eenvoudiger.  

Passagiersruimte 
Een auto maakt het makkelijk familie uitstappen te maken. Een minibusje kan het mogelijk maken 
verschillende families samen te vervoeren 

Bagageruimte 

  

Bagageruimte kan vrij ruim zijn. Eventueel is laadruimte in dakkoffer mogelijk  

commentaar  

Afstand op 
vakantieplaats 

kort <1km - middel 1- 8 km - lang 8-20 km - zeer lang +20 

commentaar 
Voor afstanden op de vakantieplaats van minder dan 5 km zal het autogebruik 
afgeraden worden en zal stappen of fietsen aangeraden worden.  

Afstand naar 
vakantieplaats 

kort <20km - middel 20-70 km - lang +70 km  

commentaar De vakantieplaats met de auto bereiken zal steeds mogelijk zijn 

Afstand trekvakantie  

trekvakantie  (verplaatsen = vakantie) 

commentaar 

Een trekvakantie met de wagen door Vlaanderen is mogelijk, maar dat schiet 
voorbij aan het doel van de trekvakantie die het vooral wil mogelijk maken 
zonder auto te reizen 

infrastructuurnodig   

Implementatie  ja/neen 
Autodelen is al geïmplementeerd onder vele vormen (zie ook hierboven onder 
“andere infrastructuur”) 

https://www.cambio.be/nl-vla/hoeveel-kost-het
https://www.cambio.be/nl-vla/hoeveel-kost-het
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toerisme -      niet 
toerisme 

Bij klassieke vormen van autodelen is een soort van lange termijn relatie 
voorzien ofwel onder buren ofwel met een commerciële aanbieder. In eerste 
instantie lijken dit dus niet de ideale initiatieven voor een toeristische vraag 
omdat toeristische vraag per definitie eenmalig is.  

Bij peer to peer initiatieven via een platform volstaat een aanmelding (en een 
systematische vergoeding voor het gebruik van het digitale platform).  Deze 
laatste optie kan een geschikte optie zijn op voorwaarde dat voertuigen 
beschikbaar zijn op de vakantieplaats. Digitale geletterdheid en bezit van een 
kredietkaart en smartphone zullen vermoedelijk drempels zijn voor de 
doelgroep 

Lange termijn huur is ook een vorm van deelauto’s en deze kunnen 
traditioneel gebruikt worden voor vakantie. Maar ook hier stelt zich de vraag 
of de voertuigen op de vakantieplaats aangeboden worden en of huur zonder 
kredietkaart mogelijk kan zijn..  

Zeer waarschijnlijk zullen bestaande initiatieven wat aanpassing nodig hebben 
om ze in een toeristisch initiatief in te kunnen passen.  

fabrikant  

 

Dienstverleners – 
partners stakeholders  

https://www.autodelen.net/wp-
content/uploads/2018/08/brochure_autodelen.net_2018.pdf 

Cambio als aanbieder van Back to one system. 

Cozy car als facilitator van autodelen onder buren 

Caramigo, drivy,… als aanbieders van peer to peer autodelen via een platform 

   

 

   

 

 

  

https://www.autodelen.net/wp-content/uploads/2018/08/brochure_autodelen.net_2018.pdf
https://www.autodelen.net/wp-content/uploads/2018/08/brochure_autodelen.net_2018.pdf
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DEELAUTO - kleurencode 

 kleur commentaar - verklaring 

reistijd t.o.v. auto  Reistijd is vergelijkbaar, alleen moet de autodeelplaats bereikt worden 

overstappen  
De auto is typisch een vervoermiddel waarbij overstappen wordt vermeden. De uitleenplaats 
moet wel bereikt worden. 

toegankelijkheid  

De toegankelijkheid kan een probleem stellen indien digitale geletterdheid gevraagd wordt en 
eventueel een kredietkaart. Het kan ook moeilijk zijn om aangepaste voertuigen voor mensen 
met een beperking ter beschikking te stellen.. 

robuust-
betrouwbaar  

Auto’s kunnen vandaag beschouwd worden als betrouwbaar en robuust. Eventueel kan altijd 
wel iets fout lopen bij het overhandigen van de sleutel. 

gebruikerskost  
De gebruikerskost kan relatief laag zijn. Vooral de vaste kosten van de auto zijn hoog. In een 
deelsysteem worden deze mooi uitgerold over de levensduur 

gemeenschapskost  
De gemeenschapskost kan relatief laag zijn op voorwaarde dat de kosten over een hoog 
gebruik kunnen afgeschreven worden 

weersinvloed  De auto beschermt tegen slecht weer  

laagdrempelig  

Het is onduidelijk in hoeverre mensen uit de doelgroep over een rijbewijs beschikken. 
Vermoedelijk ligt het aandeel mensen met een rijbewijs lager in de doelgroep dan bij de 
volledige bevolking 

bestaand in 
Vlaanderen  Er bestaat een brede waaier aan initiatieven in Vlaanderen 

gebruikers 
(potentieel)  

Er is zeker een aanzienlijk potentieel, hoewel de vereiste om te beschikken over een rijbewijs 
om de dienst te gebruiken een belangrijke onbekende is die ervoor zorgt dat het potentieel 
toch lager ligt.  

business case  

Een goede businesscase bouwen met autodelen lijkt niet eenvoudig. Er zijn weliswaar 
succesvolle initiatieven zoals Cambio. Daarnaast zijn er ook initiatieven die er na enkele jaren 
mee ophouden zoals Zen Car in Brussel bijvoorbeeld. 

Sociale aspecten – 
interactie 
(community 
building)  

Er is geen bijzondere meerwaarde wat betreft sociale interactie of community building, tenzij 
particulieren eventueel een eigen auto zouden uitlenen. Dit zou een uitbreiding van het Cozy 
car initiatief naar buitenstaanders kunnen zijn, hoewel dit niet helemaal strookt met de lange 
termijn relatie die impliciet bij Cozy car bestaat.  

EVALUATIE: voor- en nadelen 

 voordelen nadelen 

Gemeenschapskost/ 

businesscase 

Zolang enkel de variabele kost kan in 
rekening gebracht worden blijven de 
kosten beperkt 

Om een rendabele business case uit te werken zal een 
overheidsbijdrage nagenoeg zeker nodig zijn. Mensen uit 
de doelgroep kunnen waarschijnlijk niet de klassiek 
gehanteerde autodeeltarieven betalen. 
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Reistijd/gebruiksgemak 

/reiservaring 
Gebruiksgemak van een auto is in het 
algemeen hoog  

Parkeerproblemen in een stedelijke omgeving of op 
toeristisch attracties kunnen het 
reisgemak/gebruikscomfort verminderen. 

Toegankelijkheid Theoretisch is de toegankelijkheid groot.  

Er zijn wel factoren die de toegankelijkheid negatief 
beïnvloeden zoals de  

• nood aan een rijbewijs 

• eventueel onaangepast voertuigen voor mensen 
met een beperking 

• bezit van een kredietkaar kan nodig zijn 

• afstand tot de autodeelplaats maakt het 
initiatief minder toegankelijk 

   

andere 

Kan mensen bewust maken over het 
bestaan van autodeel initiatieven in hun 
buurt en hen aanzetten deze te gebruiken  
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Het concept autodelen ziet er aantrekkelijk uit. Het concept kan op verschillende manieren worden uitgebaat waarbij 

kosten, administratie, organisatie op verschillende manieren worden verdeeld tussen stakeholders (gebruiker, 

vakantieverblijfuitbater, overheid (gemeente, gewest), deelfietsaanbieder, sociaal reisbureau, ….  

De onderstaande tabel geeft reeds een aantal uitbaatmodaliteiten.  

 

UITBAATMODALITEITEN – volgende stappen 

 voordeel nadeel  

Eén of enkele deelauto’s beschikbaar op 
vakantieplek (in vakantieperiode) 

  

*op verblijfplaats zelf Makkelijk voor vakantieganger 

Minder poolmogelijkheden, maar dit is 
geen probleem indien het gaat om een 
vakantieverblijfplaats met veel 
vakantiegangers. 

Buiten het toeristisch seizoen moet de 
wagen elders kunnen ingezet worden om 
vaste kosten voldoende af te schrijven 

Voertuig van de vakantieverblijfuitbater; 
hij deelt zijn voertuig wanneer hij het 
niet gebruikt 

Meerkost is beperkt of onbestaande 
zolang uitbater de variabele kost 
recupereert. 

Vergt extra organisatie en planning van 
de organisator. Laat geen ruimte meer 
voor onverwachts voertuiggebruik van 
zijn kant 

Voertuig van de vakantieverblijfuitbater: 
hij investeert in een specifiek voertuig 

Uitbater houdt handen vrij mbt de 
voertuigen die hij gebruikt 

Aanzienlijke investering die niet te 
recupereren is tenzij het voertuig betaald 
wordt door een overheid of een andere 
sponsor. 

Uitbater staat in voor de praktische 
organisatie 

Voertuig van een commerciële speler Uitbater heeft volledig de handen vrij 

Commerciële speler moet ruimte hebben 
om het voertuig ook buiten de 
vakantieperiode in te zetten OF moet 
een hogere prijs vragen in de 
vakantieperiode wat voor de 
doelgroepen uitgesloten is 

Voertuig van de gemeente op momenten 
dat het niet gebruikt wordt 

Lost probleem van ongebruikte 
capaciteit op buiten de vakantieperiode 
(voertuig wordt in elk geval gebruikt) 

Vergt extra planning en voertuig is 
slechts beperkt beschikbaar. 
Hoofdzakelijk buiten de kantooruren. 

Gemeente moet bereid zijn mee te 
werken en voertuig naar locatie te 
brengen 

*centraal in de gemeente van 
verblijfplaats 
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Gemeentehuis of andere gemeentelijke 
infrastructuur 

Centralisatie verhoogt 
poolmogelijkheden Buiten toeristisch 
seizoen ter beschikking voor andere 
doelgroepen (gemeentepersoneel, 
scholen, kansarmen van de gemeente,…. 

Extra drempel voor vakantieganger 
wegens minder nabij beschikbaar 

   mobihubs Link met ander vervoersmiddelen 
Extra drempel voor vakantieganger 
wegens minder nabij beschikbaar 

   station Lost mogelijk ook last mile probleem op 

Onzeker of de deelwagen ook vlot 
teruggeraakt naar het station. Niet 
realistisch om deelwagens aan station te 
voorzien voor last mile indien ze niet vlot 
teruggeraken bij station 

   toeristische dienst 
Onmiddellijk uitleg over attracties is 
mogelijk 

Opslagcapaciteit, extra drempel voor 
vakantieganger 

   

   …   

*reservatie van deelauto gebeurt door   

  vakantieverblijf uitbater 
Engageert zich voor de mobiliteit van zijn 
klanten 

Extra admin voor de 
vakantieverblijfuitbater 

  vakantieganger 
Vrijheid bij vakantieganger om te 
beslissen wanneer hij beschikt over auto 

Kan een drempel zijn om auto niet te 
gebruiken 

  sociaal reisbureau (bij boeking – er is 
voor één dag een auto beschikbaar by 
default) 

Draagt bij tot 1 stop shopping voor de 
vakantieganger.  

Weinig flexibele oplossing 

   

*type beschikbaar voertuig   

Kleine auto comfortabel voor 4, maar die 
ook 5 personen kan vervoeren 

Kleinere auto is goedkoper 
Niet altijd comfortabel om bagage mee 
te nemen 

Aangepast voertuig voor mensen met 
een beperking 

Beantwoord een nood Maakt het systeem duurder 

 

Variant1: Delen van een minibusje 

Theoretisch kan delen van een minibusje volgens dezelfde modaliteiten verlopen als deze hierboven. In de praktijk 

echter zal de vraag voor een minibusje veel specifieker zijn. Normaalgezien zal een gezin geen minibusje gebruiken en 

zal een minibusje eerder gebruikt worden om verschillende gezinnen samen te vervoeren. Dit is dus een uitgelezen 

voertuig om de last mile of bepaalde excursies te verzorgen. Het lijkt dus in de eerste plaats een voertuig dat nuttig is 

voor de vakantieverblijfuitbater, eerder dan voor de vakantieganger. 
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Om de kosten van het busje beheersbaar te houden zal het belangrijk zijn het busje zo veel mogelijk te gebruiken. 

Een deelbusje lijkt een interessante oplossing. Zoals voor een deelauto zijn verschillende modaliteiten mogelijk. We 

noemen er hieronder: 

Een overeenkomst met een verhuurbedrijf dat in de vakantieperiode een capaciteitsoverschot zou hebben en 

daarom bereid zou zijn zijn minibusjes aan een interessante prijs te verhuren aan vakantieverblijfuitbaters. Deze piste 

moet gecheckt worden want het is niet zeker dat in de vakantieperiode de vraag naar minibusjes bij verhuurbedrijven 

lager uitvalt.  

Een overeenkomst met de gemeente die zijn minibusje(s) van bijvoorbeeld de jeugddienst buiten de kantooruren 

deelt met een vakantieverblijf of de vakantieverblijven. Dit moet het mogelijk maken het voertuig te gebruiken aan 

een interessante kost. De chauffeurskost is hiermee wel niet gedekt en waarschijnlijk moet de 

vakantieverblijfuitbater de chauffeurskost zelf ten laste nemen. 

Eventueel kan ook nagegaan worden in hoeverre bedrijven die school transport organiseren over minibusjes 

beschikken. Dit zijn per definitie voertuigen die in de vakantieperiode niet of beperkt rijden. De vraag bij deze groep 

is in hoeverre ze minibusjes inzetten. De meeste voertuigen voor schoolvervoer zijn een beetje groter. 

Een andere variant kan zijn dat een minibusje gepoold wordt. Daarmee bedoelen we dat een minibusje wordt ingezet 

om meerdere vakantieverblijfuitbaters in eenzelfde gemeente of streek te bedienen. Een toeristische dienst of 

gemeente zou zo een shuttle kunnen opzetten. Dit initiatief komt aan bod in de fiche “ shuttle” plus. Ook de grote 

spelers op de schoolvervoermarkt bieden deze diensten aan zoals bijvoorbeeld Keolis. 

Variant2: de sociale huurauto 

Zoals al aangegeven onder de deelfietsen is ook het klassieke huren van een auto een vorm van delen. 

Autoverhuurbedrijven als Sixt, Avis, Luxauto, … bieden voertuigen aan competitieve prijzen. Bij Luxauto kan 

bijvoorbeeld een 5-deurs Citroën C3 gehuurd worden voor een week voor 284 EUR incl. BTW en 2000 km.  De grote 

uitdaging in deze formule is dat mensen van de doelgroep tot bij het verhuurkantoor dienen te geraken. Luxauto 

heeft bijvoorbeeld een 15-tal verhuurlocaties in België waarvan meer dan 10 in Vlaanderen wat vermoedelijke 

betekent dat de meerderheid van de doelgroep niet vlot tot bij het verhuurkantoor zal raken. 

Volgende stappen:  

Ideaal wordt een aantal modaliteiten van een autodeelmodel gekozen om te onderzoeken in de volgende fase. Op 

basis daarvan zullen we dan een aantal potentiële deel en/of huurauto operatoren alsook andere stakeholders 

benaderen en de oplossing verder uitwerken en/of bijsturen.  

We stellen voor te starten met volgend basismodel.  

Het basismodel dat we verder willen onderzoeken zou kunnen bestaan in: 

• bij de grote vakantieverblijfuitbaters (te definiëren wat het is) één deelauto voorzien die per definitie bij 

vastleggen van logement voor een dag wordt toegewezen aan vakantieganger 

• voor de kleine vakantie uitbaters kunnen gasten een auto gebruiken/huren die centraal in de gemeente 

beschikbaar is en die door een commerciële speler wordt ter beschikking gesteld (dit lijkt een niet evidente 

oplossing) 
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• alle vakantieverblijfuitbaters bieden hun vakantiegangers de mogelijkheid een deelovereenkomst te tekenen 

waarin de vakantieganger het voertuig van de vakantieverblijfuitbaters kunnen gebruiken.  

Een variant bekijken we hoe mini busjes kunnen gedeeld worden tussen vakantieverblijfuitbaters en/of met de 

gemeente tijdens de daluren. De eventuele oplossing voor de last mile voor de aankomende vakantiegangers kan ook 

bij deze mini busjes liggen (zie ook shuttle plus) 

Bronnen 

Delhaye, 2016, Internalisering van externe kosten van transport in Vlaanderen: actualisering 2016, in opdracht van 

MIRA,Milieu rapport Vlaanderen.  

Mayeres, 2018, Milieuverkenning 2018: achtergronddocument oplossingsrichtingen voor het mobiliteitssysteem, in 

opdracht van MIRA, Milieurapport Vlaanderen 

https://www.autodelen.net/wp-content/uploads/2018/08/brochure_autodelen.net_2018.pdf 

https://www.cambio.be/nl-vla/hoeveel-kost-het 

  

https://www.autodelen.net/wp-content/uploads/2018/08/brochure_autodelen.net_2018.pdf
https://www.cambio.be/nl-vla/hoeveel-kost-het
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7.2.3 Fiche Carpool/Ritdelen plus 

BESCHRIJVING 

 

Foto; georganiseerd liften in Frankrijk (RezoPouce) 

Bij ritdelen of carpoolen rijden mensen voor een deel van de rit samen. Een rit 
die in elk geval gemaakt wordt door de chauffeur wordt op die manier ook 
nuttig voor iemand anders die een gelijkaardig eventueel korter traject aflegt. 
Er bestaan verschillende varianten van ritdelen of carpoolen.  

Ritdelen op vaste trajecten dikwijls woon werktrajecten. Deze vorm van 
autodelen verliest marktaandeel vermoedelijk door de flexibilisering van de 
werkomstandigheden. 

Ritdelen op occasionele korte trajecten. Dit is een vorm die moeilijker te 
organiseren valt omdat de transactiekosten (de inspanning om zijn traject te 
melden), vooral voor de automobilist  relatief belangrijk zijn. Liften of 
georganiseerd/beveiligd liften vallen onder deze categorie.  

Ritdelen op lange trajecten is interessant en wordt door commerciële spelers 
met succes uitgebaat. Bla Bla car is hiervan een goed voorbeeld. Via een 
platform ontmoeten vraag en aanbod elkaar. De passagier betaalt de 
chauffeur een km-vergoeding en de platformuitbater houdt een commissie af. 

Merk op dat we taxi’s of initiatieven zoals Uber, niet als ritdelen beschouwen 
omdat daarbij de mobiliteitsaanbieder een specifieke rit maakt. 

 

Doelgroep 

mensen  

jongeren 

met beperking  (mits eventueel een aangepaste auto) 

in (kans) armoede 

Meestal zullen slechts kleine groepen kunnen vervoerd worden, tussen 1 en 3 personen. In 
uitzonderlijke gevallen zal meer mogelijk zijn. 

commentaar 

De vereisten van specifieke doelgroepen zoals mensen met een beperking 
(aangepaste voertuigen) en kinderen (kinderzitjes) kan ritdelen moeilijk 
maken. Deze doelgroepen kunnen ook extra bagage vereisen wat ook een 
limiterende factor kan zijn.  

Besturing 

  

chauffeur Ritdelen voorziet per definitie in een “gratis” chauffeur.  

zonder chauffeur - voertuig ter beschikking 

commentaar De chauffeur levert gratis zijn diensten 

Kosten-prijs 

  

  voertuig  per km 

De kosten voor de reiziger zijn laag of onbestaand voor de niet commerciële 
initiatieven. Voor de commerciële initiatieven ligt de kost een beetje hoger, 
maar blijft die aan de lage kant in vergelijking met het inzetten van een 
taxidienst of openbaar vervoer. 
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  10 tot 20 cent/km als eventuele bijdrage vanwege de passagiers lijkt een 
redelijke kostinschatting 

voertuig per dag en per km 

andere 
infrastructuur 

Hierbij is in theorie geen bijzondere infrastructuur nodig. Wel moet een 
infrastructuur voorzien worden om contact tussen vraag (passagier-
vakantieganger) en aanbod (chauffeur) te organiseren. Dit kan via een digitaal 
platform of via een aangepaste stopplaats langs de weg. De aangepaste 
stopplaats langs de weg maakt spontaan ritdelen mogelijk en veiliger. Het 
geeft deze optie ook een gezicht en maakt het daarom meer aanvaardbaar. 

commentaar 

Zeker voor spontaan ritdelen is het belangrijk dat er een duidelijk kader wordt 
geschept dat een veilig(er) gevoel geeft om de mensen over hun vrees voor 
spontaan ritdelen heen te helpen.  

Passagiersruimte Voor 2 à 3 personen zal er in een auto die ruimte aanbied normaal altijd plaats zijn 

Bagageruimte 

  

Bagageruimte zal ook in zekere mate beschikbaar zijn, hoewel waarschijnlijk niet altijd voor ruim 
bemeten familiale vakantiebagage  

commentaar  

Afstand op 
vakantieplaats 

kort <1km - middel 1- 8 km - lang 8-20 km - zeer lang +20 

commentaar 

Voor afstanden op de vakantieplaats van minder dan 5 km zal het autogebruik 
afgeraden worden en zal stappen of fietsen aangeraden worden hoewel dat 
zeker niet voor iedereen zal mogelijk zijn.  

Voor langere afstanden kan ritdelen een oplossing zijn. Natuurlijk zal het een 
uitdaging zijn vraag en aanbod op elkaar af te stemmen. Twee mogelijkheden 
bestaan: 

Spontaan ritdelen organiseren door het aanleggen van een ritdeelstopplaats” 
bij de vakantieplaats. 

Op de vakantieplaats kan de vakantieverblijfuitbater en andere bezitters van 
wagens hun verplaatsingen kenbaar maken en andere vakantiegangers 
uitnodigen om de rit te delen.    

Afstand naar 
vakantieplaats 

kort <20km - middel 20-70 km - lang +70 km  

commentaar 

Ritdelen naar de vakantieplaats is zeker mogelijk maar vraag en aanbod op 
elkaar afstemmen kan een hele uitdaging zijn. Om de vakantieplaats te 
bereiken is het ook waarschijnlijk dat “overstappen” noodzakelijk zal zijn. 

Voor de last mile kan spontaan ritdelen eventueel een oplossing bieden, 
bijvoorbeeld vanaf de mobihub of het treinstation. 

trekvakantie  (verplaatsen = vakantie) 
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Afstand trekvakantie  
commentaar 

Een ritdeel trekvakantie is in principe mogelijk, maar vraagt heel wat moed, 
flexibiliteit en vindingrijkheid van de doelgroep. In de praktijk lijkt dit geen 
haalbare optie.  

infrastructuurnodig  

Zoals boven aangehaald is een zekere infrastructuur nodig om vraag en 

aanbod met elkaar in contact te brengen. 

Implementatie  ja/neen 

Ritdelen/carpoolen bestaat al lang. Er bestaan platformen voor bepaalde 
doelgroepen (woon werkverkeer) om mensen met elkaar in contact te 
brengen. Er bestaan ook heel wat digitale applicaties die ritdelen makkelijker 
moeten maken . Autodelen is al geïmplementeerd onder vele vormen (zie ook 
hierboven onder “andere infrastructuur”) 

 

toerisme -      niet 
toerisme 

Zeer waarschijnlijk zullen bestaande initiatieven wat aanpassing nodig hebben 
om ze in een toeristisch initiatief te kunnen passen. 

Bij het succesvolle initiatief van spontaan ritdelen, RezoPouce in Frankrijk is 
solidariteit tussen buren een belangrijk argument om mensen te overtuigen. 
Dit argument speelt minder, of helemaal niet voor toeristen.  

Anderzijds is het ook zo dat er succesvolle vrijwilligers initiatieven bestaan om 
bijvoorbeeld vluchtelingen een lift te geven naar een slaapplaats als 
onderdeel van het burgerplatform http://www.bxlrefugees.be/#services . 

Zou het mogelijk zijn om dat solidariteitselan ook te verkrijgen om mensen 
met een drempel een vakantieplek te bieden. 

fabrikant  

 

Dienstverleners – 
partners stakeholders  

Taxi stop heeft ruime ervaring met het opzetten van ritdeel/carpool 
initiatieven, ook voor lange afstand reizen. 

RezoPouce (https://www.rezopouce.fr/) heeft ervaring met het succesvol 
opzetten van spontaan ritdelen in Frankrijk. Het experimenteerde ook met 
“RezoPouce en vacances” in 2019 waarbij het RezoPouce concept ook voor 
vakantiegangers werd getest.  

Geen van beide organisaties organiseert echter specifiek toeristisch vervoer  

   

 

   

 

 

  

https://www.rezopouce.fr/
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Ritdelen - kleurencode 

 kleur commentaar - verklaring 

reistijd t.o.v. auto  Reistijd is vergelijkbaar, alleen moet de plaats van afspraak bereikt worden 

overstappen  

Bij ritdelen is er steeds een vorm van “overstappen” nodig die het comfort van deze oplossing 
negatief beïnvloedt.  Met overstappen bedoelen we dat je meestal niet rechtstreeks van 
vertrek naar bestemmingsplaats gaat, maar dat je ook een stukje met een andere modi aflegt, 
bvb stappen. 

toegankelijkheid  

Toegankelijkheid voor ritdelen is vrij goed hoewel er toch een aantal (deels psychologische) 
drempels blijven. Als mogelijks drempels kunnen we vermelden: 

• Het eventueel gebruik van een app om “vraag” en “aanbod” met elkaar in contact te 
brengen. 

• Niet aangepaste voertuigen of plaatsen van afspraak voor mensen met een beperking 

• Ritdelen of het organiseren van ritdelen met mensen buiten de kennissenkring kan 
een organisatorische drempel vormen 

Voor mensen met een handicap zal deze mobiliteitsoplossing waarschijnlijk moeilijk in praktijk 
te brengen zijn. 
De “rijbewijs drempel” valt weg bij deze oplossing. 

robuust-
betrouwbaar  

Vooral bij spontaan ritdelen valt het nooit helemaal uit te sluiten dat geen “lift” gevonden 
wordt. Als op voorhand afgesproken wordt is de oplossing normaal betrouwbaar. 

gebruikerskost  
De gebruikerskost kan laag zijn omdat die zich kan beperken tot het delen van de variabele 
kosten van autogebruik.  

gemeenschapskost  
De gemeenschapskost kan ook laag zijn tenzij veel moet geïnvesteerd worden om de 
oplossing kenbaar te maken bij de doelgroep en op de vakantiebestemming.  

weersinvloed  
De auto beschermt tegen slecht weer, maar op de plaats van afspraak moet eventueel in 
slecht weer gewacht worden   

laagdrempelig  Dit hangt samen met de toegankelijkheid 

bestaand in 
Vlaanderen  Er bestaat know-how met betrekking tot ritdelen en carpooling in Vlaanderen.  

gebruikers 
(potentieel)  

Er is zeker een aanzienlijk potentieel gezien de massa’s auto’s die halfleeg door Vlaanderen 
rijden. Toch zal het realiseren van dat potentieel een grote uitdaging zijn.  

business case  

Waarschijnlijk is het niet realistisch om rond carpoolen een businesscase te bouwen. Als er 
met een privé operatoren wordt gewerkt zal zeker een digitale applicatie nodig zijn wat niet 
optimaal lijkt voor de doelgroep.. 

Sociale aspecten – 
interactie 
(community 
building)  

Samen rijden met mensen die men tevoren niet kent kan zeker bijdragen aan het opbouwen 
van relaties  
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EVALUATIE: voor- en nadelen 

 voordelen nadelen 

Gemeenschapskost/ 

businesscase 

De kost van ritdelen is laag. Ritdelen wil 
gewoon de beschikbare capaciteit beter 
gebruiken.   

Reistijd/gebruiksgemak 

/reiservaring 

Ritdelen kan in theorie verplaatsingen van 
oorsprong tot bestemming verzorgen 
zonder overstappen. 

Parkeerplaats zoeken is niet nodig 
Dikwijls moet naar een plaats van afspraak gegaan 
worden 

Toegankelijkheid Theoretisch is de toegankelijkheid groot.  

Er zijn wel factoren die de toegankelijkheid negatief 
beïnvloeden zoals de  

• Het eventueel gebruik van een app. 

• Organisatorische en psychologische drempel 
(zie onder) 

Sociale aspecten – 
community building 

Zeker spontaan ritdelen biedt mooie 
opportuniteiten om leuke ontmoetingen 
te hebben  

Het vooruitzicht van een ontmoeting met een 
onbekende kan ook voor angst zorgen en een 
bijkomende drempel 

andere  

Er bestaan zeker organisatorische en psychologische 
drempels omtrent de ritdeeloplossing. Er zal dus zeker 
werk zijn om deze drempels weg te werken. 
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Het concept ritdelen ziet er aantrekkelijk uit. Het concept kan op verschillende manieren worden uitgebaat waarbij 

kosten, administratie, organisatie op verschillende manieren worden verdeeld tussen stakeholders (gebruiker, 

vakantieverblijfuitbater, overheid (gemeente, gewest), deelfietsaanbieder, sociaal reisbureau, ….  

De onderstaande tabel geeft reeds een aantal uitbaatmodaliteiten.  

 

UITBAATMODALITEITEN – volgende stappen 

 voordeel nadeel  

Spontaan ritdelen  
Goedkoop en zorgt voor community 
building 

Onzekerheid voor vinden van lift 

*voor last mile, met “opstapplaats bij station” of mobihub 

*op vakantiebestemming met “opstapplaats” bij ingang van domein of op centrale plaats in dorp 

*algemene vereisten 

belangrijke inspanningen in vakantieregio om het initiatief kenbaar te maken en mensen op te roepen gastvrij te zijn, bvb door 
toeristische dienst 

opzetten van maatregelen om veiligheidsgevoel te verhogen zoals opstapplaatsen worden aangelegd. Deelnemers registreren 
zich en krijgen badge 

Georganiseerd ritdelen Neemt onzekerheid weg Vraagt organisatie 

*door mensen aanwezig op de 
vakantieplaats, de 
vakantieverblijfuitbater of andere 
vakantiegangers  

Creëert extra contacten en een beter 
gevoel op vakantie 

De carpoolmogelijkheden zijn mogelijk 
beperkt 

*door andere mensen van de gemeente 
Men kan beroep doen op een grotere 
groep van mensen , aantal potentiële 
verplaatsingen wordt groter 

Lijkt een omslachtige organisatie om 
gemeentebewoners warm te maken om 
hun verplaatsingen te registreren en dan 
ook vakantiegangers aan te zetten om 
het aanbod na te kijken 

* na verloop van tijd kunnen in het 
initiële systeem op de vakantieplaats 
eventueel geleidelijk aan mensen uit de 
gemeente toegevoegd worden die daar 
regelmatig passeren. 

  

 

Volgende stappen:  

Ideaal wordt een aantal modaliteiten van een ritdeelmodel gekozen om te onderzoeken in de volgende fase. Op basis 

daarvan zullen we dan een aantal andere stakeholders benaderen en de oplossing verder uitwerken en/of bijsturen.  
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We stellen voor te starten met volgend basismodel.  

Georganiseerd ritdelen waarbij vraag en aanbod elkaar kenbaar maken.  

• bij de grote vakantieverblijfuitbaters (te definiëren wat het is) bestaat een “muurkrant” met vraag en aanbod 

van verplaatsingen 

In een variant bekijken we hoe spontaan ritdelen kan opgezet worden door stopplaatsen bij vakantie-uitbaters en 

toeristische attractiepolen te plaatsen.   

Bronnen 

RezoPouce, spontaan ritdelen, https://ruralsharedmobility.eu/wp-content/uploads/2019/08/SMARTA-GP-

Rezopouce.pdf 

  

https://ruralsharedmobility.eu/wp-content/uploads/2019/08/SMARTA-GP-Rezopouce.pdf
https://ruralsharedmobility.eu/wp-content/uploads/2019/08/SMARTA-GP-Rezopouce.pdf
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7.2.4 Minder Mobielen Centrale (uitbreiding voor toerisme) 

BESCHRIJVING 

Foto : MMC - Sociaal huis Lichtervelde 

De Minder Mobielen Centrale is een dienstverlening aangeboden 
door de gemeente, het OCMW of een andere organisatie. Het doel 
is om verplaatsingsmogelijkheden aan te bieden aan mensen met 
een laag inkomen en een beperkte mobiliteit. Deze dienstverlening 
haalt de mensen uit hun sociaal isolement. Het gaat hier vaak om 
oudere mensen, mensen met een handicap, of mensen met een 
laag inkomen die geen wagen bezitten en zich geen taxi kunnen 
veroorloven. 

De ritten die aangevraagd worden door de leden van de Minder 
Mobielen Centrales zijn vaak voor familiebezoek, boodschappen, 
een kappersbezoek, een bezoek aan de dokter of voor 
administratieve zaken naar het gemeentehuis. Bedoeling is dat 
deze dienstverlening ook kan worden uitgebreid voor 
bestemmingen die iets verder zijn gelegen en dit binnen de 
toeristische context. 

De leden vragen de ritten 48 uur op voorhand aan. Dit laat de 
centrale verantwoordelijke toe om een geschikte chauffeur te 
vinden. Op het afgesproken tijdstip komt de chauffeur het lid 
ophalen aan de woonplaats/ plaats van afspraak (station bv.) en 
verzorgt het gevraagde traject. Aan het einde van de rit betaalt het 
lid de onkostenvergoeding voor het aantal gereden kilometers. 

Een gemeentebestuur, OCMW of andere organisatie kan een 
Minder Mobielen Centrale opstarten, de uitbreiding van de MMC 
binnen een toeristische context zou vanuit een bestaande werking 
kunnen of zou de aanleiding kunnen zijn om een werking te 
initiëren. 

 

Doelgroep 

mensen  

jongeren 

met beperking  (mits beschikbare auto’s toegankelijk zijn) 

in (kans) armoede 

Meestal zullen slechts kleine groepen kunnen vervoerd worden, tussen 1 en 4 personen. In 
uitzonderlijke gevallen (vrijwillige chauffeurs met grotere auto) zal meer mogelijk zijn. 

commentaar 

De vereisten van specifieke doelgroepen zoals mensen met een 
beperking (al dan niet aangepaste voertuigen) en kinderen 
(kinderzitjes) kan de dienstverlening moeilijk(er) of onmogelijk 
maken. Deze doelgroepen kunnen ook extra bagage vereisen wat 
ook een limiterende factor kan zijn.  

Besturing 

chauffeur Vrijwillige chauffeur 

zonder chauffeur - voertuig ter beschikking 
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commentaar 

De chauffeur levert de dienstverlening tegen een 
onkostenvergoeding. 

Kosten-prijs 

  

  

  

voertuig  per km 

De kosten voor de reiziger worden per kilometer bepaald. Het tarief 
is 0,35 euro per kilometer. Daarnaast kan er een jaarlijkse lidgeld-
formule en/of een administratie gevraagd worden (bvb. 12 euro). 
Gezien het eenmalige karakter is het mogelijk om ook de 
administratiekost te verhogen of met een daglidpas te werken. 

voertuig per dag en per km 

andere infrastructuur 

Hierbij is in theorie geen bijzondere infrastructuur nodig. Wel moet 
een infrastructuur voorzien worden om contact tussen vraag 
(passagier-vakantieganger) en aanbod (chauffeur) te organiseren. 
Dit kan via een digitaal en/of telefonisch platform via een 
organiserende instantie. 

commentaar  

Passagiersruimte Voor 1 à 4 personen zal er in een auto die ruimte aanbied normaal altijd plaats zijn. 

Bagageruimte 

  

Bagageruimte zal ook in zekere mate beschikbaar zijn, hoewel waarschijnlijk niet altijd voor 
ruim bemeten familiale vakantiebagage. 

commentaar  

Afstand op vakantieplaats 

kort <1km - middel 1- 8 km - lang 8-20 km - zeer lang +20 

commentaar 

Voor afstanden op de vakantieplaats van minder dan 5 km zal het 
autogebruik afgeraden worden en zal stappen of fietsen 
aangeraden worden hoewel dat zeker niet voor iedereen zal 
mogelijk zijn.  

Voor langere afstanden kan de MMC-dienstverlening een oplossing 
zijn. Natuurlijk zal het een uitdaging zijn vraag en aanbod op elkaar 
af te stemmen.  

Afstand naar vakantieplaats 

kort <20km - middel 20-70 km - lang +70 km  

commentaar 

Er zullen zekere vrijwillige chauffeurs bereid zijn om langere ritten 
te maken. De vraag is of het aanbod aan de vraag kan voldoen in de 
vakantieperiodes (piekperiode). De kosten kunnen ook oplopen 
gezien er mogelijk een lange “lege” terugrit kan nodig zijn. Een 
combinatie met OV waarbij MMC last/first mile overbrugt is een 
andere mogelijkheid. 

Afstand trekvakantie  

trekvakantie  (verplaatsen = vakantie) 

commentaar 

Een ritdeel trekvakantie is in principe mogelijk, maar vraagt heel 
wat moed, flexibiliteit en vindingrijkheid van de doelgroep. In de 
praktijk lijkt dit geen haalbare optie.  
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Infrastructuur nodig ?  

Zoals boven aangehaald is een zekere infrastructuur nodig om 

vraag en aanbod met elkaar in contact te brengen. 

Implementatie  ja/neen 
MMC bestaat al lang. Er bestaan digitale applicaties en analoge 
platformen die de dienstverlening verzekeren op diverse locaties. 

 

toerisme -      niet 
toerisme 

Zeer waarschijnlijk zullen bestaande initiatieven wat aanpassing 
nodig hebben om ze in een toeristisch initiatief te kunnen passen. 

Fabrikant  Geen specifieke vereisten 

Dienstverleners – partners 
stakeholders  

Taxistop coördineert de werking in België (in Wallonië en Brussel 
gekend als Mobitwin) en heeft ruime ervaring met het opzetten van 
MMC’s.  
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Minder Mobiel Centrale (uitbreiding voor toerisme) - kleurencode 

 kleur commentaar - verklaring 

reistijd t.o.v. eigen 
auto  

Reistijd is vergelijkbaar (zonder overstap of combimobiliteit), alleen moet in het geval van 
de uitbreiding naar toerisme, de plaats van afspraak bereikt worden en moet het in/-
uitstappen toegankelijk en vlot kunnen verlopen. 

overstappen  

Bij MMC met uitbreiding voor toerisme zal steeds een vorm van “overstappen” nodig zijn 
(op busstation of treinstation) die het comfort van deze oplossing negatief kan beïnvloeden. 
De MMC kan meestal geen vervoer voorzien van thuis tot op de vakantiebestemming.   

toegankelijkheid  

Toegankelijkheid voor MMC is vrij goed hoewel er toch een aantal (deels psychologische) 
drempels blijven. Als mogelijks drempels kunnen we vermelden: 

• Het eventueel gebruik van een app of het bellen naar een telefooncentrale om 
“vraag” en “aanbod” met elkaar in contact te brengen. 

• Niet aangepaste voertuigen, voertuigen met onvoldoende capaciteit (+4 personen 
= gezinnen) of plaatsen van afspraak voor mensen met een beperking. 

• MMC of de toegang tot MMC om met een “vrijwillig” chauffeur te rijden kan een 
organisatorische drempel vormen 

Voor mensen met een handicap zal deze mobiliteitsoplossing waarschijnlijk moeilijk in 
praktijk te brengen zijn. 

De “rijbewijs drempel” valt weg bij deze oplossing. 

robuust-betrouwbaar  
Aangezien er op voorhand afgesproken wordt is de oplossing verzekerd en dus 
betrouwbaar. 

gebruikerskost  

De gebruikerskost is bij langere afstand niet gering en mogelijks een struikelblok voor de 
gebruiker(s). Het lidmaatschap bij 1 MMC maakt wel dat er zonder nieuw lidmaatschap 
gebruik kan gemaakt worden van een andere MMC-dienstverlening, mits er 
samenwerkingsovereenkomsten bestaan tussen MMC’s wat vandaag zeker niet steeds het 
geval is. 

gemeenschapskost  

Er is een gemeenschapskost gezien er gebruik moet gemaakt worden van de dispatch 
(on/offline) en er bovendien zal moeten geïnvesteerd worden om de oplossing kenbaar te 
maken bij de doelgroep en op de vakantiebestemming, maar deze blijft gering in 
vergelijking met andere oplossingen. 

weersinvloed  
De auto beschermt tegen slecht weer, maar op de plaats van afspraak moet eventueel in 
slecht weer gewacht worden. 

laagdrempelig  Dit hangt samen met de toegankelijkheid. 

bestaand in 
Vlaanderen  

Er bestaat heel wat expertise gezien de dienstverlening op tientallen locaties in Vlaanderen 
actief is.  

gebruikers 
(potentieel)  

Er is zeker een aanzienlijk potentieel om de doelgroep uit te breiden. Vraag is of tijdens de 
zomerperiode er voldoende vrijwillige chauffeurs (die ook deels in vakantie zijn) zullen zijn 
om tegemoet te komen aan de vraag en het karakter van de bestemming. De vraag is ook 
geconcentreerd op toeristische locaties en niet mooi verspreid over Vlaanderen zoals voor 
de klassieke MMC. 
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business case  

Mits een verbreding van de dienstverlening, beschikbaarheid van vrijwillige chauffeurs, kan 
dit op sommige toeristische bestemmingen een potentiële oplossingen zijn voor kleinere 
groepen waarover kan nagedacht worden om een “businesscase” uit te bouwen. 

Sociale aspecten – 
interactie 
(community building)  

Samen rijden met mensen die men tevoren niet kent kan zeker bijdragen aan het 
opbouwen van relaties en kennisoverdracht van de regio (relatie passagiers – chauffeur). 

EVALUATIE: voor- en nadelen 

 voordelen nadelen 

Gemeenschapskost/ 

businesscase 

Het gebruik van het bestaande 
reservatieplatform en de inzet van vrijwillige 
chauffeurs zorgt voor een kostenbesparing. 

De kost kan een struikelblok zijn, zeker voor 
langere afstanden tot de vakantiebestemming. 

Reistijd/gebruiksgemak 

/reiservaring 

In theorie is een verplaatsing van woonplaats 
tot bestemming mogelijk zonder of met 
(combimobiliteit) overstap. (maar 
waarschijnlijk is MMC als last mile/first mile 
oplossing in veel gevallen realistischer) 

Parkeerplaats zoeken is niet nodig.  

Toegankelijkheid Theoretisch is de toegankelijkheid groot. 

Er zijn wel factoren die de toegankelijkheid 
negatief beïnvloeden zoals de  

• Het eventueel gebruik van een app. 

• Organisatorische en psychologische 
drempel (zie onder) 

• Fysieke beperking kunnen de 
toegankelijkheid tot het voertuig 
onmogelijk maken. 

Sociale aspecten – 
community building 

Dit rit met een vrijwillige chauffeur biedt 
opportuniteiten voor sociaal contact en 
informatie over de vakantiebestemming en 
regio.  

Het vooruitzicht van een ontmoeting met een 
onbekende die vrijwillig is en niet “professioneel” 
als werknemer kan ook voor angst zorgen en een 
bijkomende drempel. 

andere  

Er bestaan zeker organisatorische en 
psychologische drempels omtrent deze uitbreiding 
van de MMC-werking. 
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De uitbreiding van de Minder Mobielen Centrale voor gebruikers die op vakantie gaan en die het volledige of een 

gedeeltelijk traject afleggen met een vrijwillige chauffeur is een valabele piste die verder onderzocht kan worden. 

De onderstaande tabel geeft reeds een aantal uitbaatmodaliteiten.  

 

UITBAATMODALITEITEN – volgende stappen 

 voordeel nadeel  

Uitbreiding van Minder Mobielen 
Centrale met doelgroep reizigers met 
toeristisch profiel 

Meer ritten voor vrijwilligers, goedkope 
oplossing op de bestemmingslocatie en 
sociaal contact 

Duur voor langere trajecten en wellicht 
significant minder aanbod/ 

*platform en communicatie moet uitgebreid worden  

*uitbreiding zou in pilot kunnen getest worden op een aantal locaties met reeds een MMC-werking en waar vanuit de 
klankbordgroep kan aangegeven worden dat er toeristisch potentieel is en waar het openbaar vervoer niet kan voldoen aan 
een deel van de vraag. 

*algemene vereisten 

Belangrijke inspanningen in vakantieregio om het initiatief kenbaar te maken en mensen op te roepen om zich kandidaat te 
stellen als vrijwillig chauffeur, vooral tijdens de vakantiemaanden. 

Gebruikers moeten over de drempel van reservatie geholpen worden, eventueel via het sociaal reisbureau (rap op stap-
kantoor). 

Technische en communicatie uitbreiding van de scope van het concept. 

 

Volgende stappen:  

Contactname met zowel Taxistop als Mobar vzw (http://www.mobar.eu/) die reeds ervaring hebben met ritten voor 

recreatieve bestemmingen vanuit de MMC-werking. Polsen naar ervaringen, potentieel, drempels en haalbaarheid. 

Polsen in hoeverre er binnen de huidige regeling reeds gebruik van gemaakt wordt gezien het ook vermeld wordt in 

de uitleg “Een lidkaart geldt in alle Minder Mobielen Centrales. Je kan dus op vakantie ook gebruikmaken van de 

centrale. De centrales regelen het vervoer onderling. (bron MMC – Haacht)”. 

Contact opnemen met https://www.meermobiel.be/ 

Bronnen 

• https://www.mindermobielencentrale.be/nl/node/16 

  

http://www.mobar.eu/
https://www.meermobiel.be/
https://www.mindermobielencentrale.be/nl/node/16
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7.2.5 Flextaxi plus 

BESCHRIJVING 

Foto : Regiotaxi West-Friesland (NL) 

De flextaxi is een concept wat vanaf begin 2022 introductie zal 
kennen in een aantal Vervoerregio’s als oplossing binnen de 
vervoerslaag ‘Vervoer op Maat’. Deze vervoerslaag kadert 
binnen het decreet basisbereikbaarheid waarbij de Vlaamse 
overheid van een aanbodgestuurd OV-beleid naar een 
vraaggestuurd OV-beleid wil evolueren. 

De flextaxi is operationeel binnen zogenaamde blinde vlekken 
gebieden waar weinig of geen aanbod is van kernnet of 
aanvullend net. Het gaat om gebieden waar tot op heden vooral 
de belbus actief is. De belbus wordt dus door de flextaxi 
vervangen maar met meer flexibiliteit qua mobiliteit, koppeling 
vraag/aanbod en vooral ifv de aansluiting op het reguliere OV-
aanbod. 

Binnen een bepaald bedieningsvenster wordt dit concept 
aangeboden om van flextaxi-halte naar flextaxi-halte en naar 
Hoppinpunt gebracht te worden. Het is dus geen 
dienstverlening die van deur-tot-deur gaat. 

In de toeristische context zou een flextaxi een deel van de 
oplossing kunnen zijn om attractiepolen te bedienen waar 
weinig of geen regulier OV-aanbod is. 

 

Doelgroep 

mensen  

jongeren 

met beperking  (mits beschikbare auto’s toegankelijk zijn) 

in (kans) armoede 

Afhankelijk van de grootte van de voertuigen zullen ook grotere groepen zich kunnen 
verplaatsen met deze taxi. 

commentaar 

De vereisten van specifieke doelgroepen zoals mensen met een 
beperking (al dan niet aangepaste voertuigen) en kinderen 
(kinderzitjes) kan de dienstverlening moeilijk(er) of onmogelijk 
maken. Deze doelgroepen kunnen ook extra bagage vereisen 
wat ook een limiterende factor kan zijn.  

Veel hangt af van het type voertuig dat wordt ingezet. 

Besturing 

  

chauffeur Betaalde chauffeur 

zonder chauffeur - voertuig ter beschikking 

commentaar 
De chauffeur levert de dienstverlening tegen een vergoeding, 
binnen een contract. 
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Kosten-prijs 

  

  

  

per rit 

De kosten voor de reiziger worden per rit bepaald. Het tarief is 1 
of 2 euro per rit. Voor de gemeenschap ligt het tarief hoger.  

In het huidige systeem is er geen sociale correctie voorzien voor 
bepaalde doelgroepen. 

andere infrastructuur 

Hierbij is in theorie geen bijzondere infrastructuur nodig. Wel 
moet een infrastructuur voorzien worden om contact tussen 
vraag (passagier-vakantieganger) en beschikbaar aanbod 
(chauffeur) te organiseren. Voor de flextaxi zal dit via de 
mobiliteitscentrale verlopen. Vraag is of de verruiming van het 
aanbod (doelgroep / haltes met toeristisch potentieel) mee 
kunnen opgenomen worden binnen de filosofie van 
basisbereikbaarheid. Op korte termijn is dat antwoord negatief. 

commentaar 
De haltes kennen geen faciliteiten zoals schuilhuisjes. Voor de 
hoppinpunten kan dit wel het geval zijn.  

Passagiersruimte In principe vormt dit geen probleem afhankelijk voor de grootte van de reizigersgroep. 

Bagageruimte 

  

Bagageruimte zal ook in zekere mate beschikbaar zijn, afhankelijk van het type voertuig. 

commentaar  

Afstand op vakantieplaats 

kort <1km - middel 1- 8 km - lang 8-20 km - zeer lang +20 

commentaar 

De flextaxi opereert meestal binnen de perimeter van +/- 12km. 
Dat is dus een beperkte afstand. Daardoor zullen er ook een 
aantal beperkingen ontstaan voor het doelpubliek en de rit die 
ze willen maken.  

Afstand naar vakantieplaats 

kort <20km - middel 20-70 km - lang +70 km  

commentaar Geen langere afstanden mogelijk. 

Afstand trekvakantie  

trekvakantie  (verplaatsen = vakantie) 

commentaar 

Een ritdeel trekvakantie is in principe mogelijk, maar vraagt heel 
wat moed, flexibiliteit en vindingrijkheid van de doelgroep. In de 
praktijk lijkt dit geen haalbare optie.  

Infrastructuur nodig ?  

Zoals boven aangehaald is een uitbreiding van het 

reservatieprofiel/haltes nodig om vraag en aanbod met elkaar in 

contact te brengen. 

Implementatie  ja/neen 

Het systeem bestaat op dit moment nog niet en zal pas ten 
vroegste in voege treden vanaf januari ’22, ter vervanging van 
de huidige belbus. 

 

toerisme -      niet 
toerisme 

Het gepland initiatief zal aanpassing nodig hebben ifv tarief en 
haltes. De vraag is of dit binnen de bepalingen van het decreet 
mogelijk is. Het antwoord op dit moment is neen. In die mate is 
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het dus zeker geen oplossing die op korte termijn dienst kan 
doen. Op zich staat dit los van het reisdoel van de klant. 

Fabrikant  Geen specifieke vereisten 

Dienstverleners – partners 
stakeholders  

Verschillende regionale aanbieders die worden betaald met het 
budget dat aan de Vervoerregio werd toebedeeld en worden 
beheerd en gemonitord door de mobiliteitscentrale.  

 

 

Flextaxi plus - kleurencode 

 kleur commentaar - verklaring 

reistijd t.o.v. eigen 
auto  

Deze vervoersvorm kan in veel gevallen alleen in combimobiliteit gebruikt worden. Het is 
geen deur tot deur oplossing. 

overstappen  

Bij de flextaxi is er steeds een vorm van “overstappen” nodig (vanuit halte, hoppinpunt, 
busstation of treinstation) die het comfort van deze oplossing negatief kan beïnvloeden, 
maar niet noodzakelijk.   

toegankelijkheid  

Toegankelijkheid voor de flextaxi is vrij goed hoewel er toch een aantal (deels 
psychologische) drempels blijven. Als mogelijks drempels kunnen we vermelden: 

• Het eventueel gebruik van een app of het bellen naar een telefooncentrale om te 
weten wanneer de flextaxi langs de gevraagd halte zal passeren. 

• Niet aangepaste voertuigen, voertuigen met onvoldoende capaciteit (+4 personen 
= gezinnen) of plaatsen van afspraak voor mensen met een beperking. 

Voor mensen met een handicap zal deze mobiliteitsoplossing in sommige gevallen 
moeilijker in praktijk te brengen zijn. 

De “rijbewijs drempel” valt weg bij deze oplossing. 

robuust-betrouwbaar  

Aangezien er op voorhand afgesproken wordt, via een sluitend systeem dat wordt 
aangestuurd door de mobiliteitscentrale, is de oplossing verzekerd en zou aldus 
betrouwbaar moeten zijn. 

gebruikerskost  
De gebruikerskost is beperkt, bij grotere groepen stijgt het bedrag omdat elke opstapper zal 
betalen. 

gemeenschapskost  

De gemeenschapskost is niet gering gezien het decreet geen opties heeft voor sociale 
doelgroepen er dus tariefafspraken zullen moeten gemaakt worden. Bovendien is ook 
zonder een specifiek, gecorrigeerd tarief de gemeenschapskost voor deze dienstverlening 
aanzienlijk omdat het over relatief korte trajectopties gaat en er per reiziger moet betaald 
worden. 

weersinvloed  

De auto/busje beschermt tegen slecht weer, maar op de plaats van afspraak moet 
eventueel in slecht weer gewacht worden als er geen schuilhuisje aanwezig is. Er zijn dus 
zeker ook beperkingen. 

laagdrempelig  Dit hangt samen met de toegankelijkheid. 
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bestaand in 
Vlaanderen  Er bestaat hieromtrent nog geen expertise.  

gebruikers 
(potentieel)  

Er is zeker een potentieel om de doelgroep uit te breiden. Vraag is of tijdens de 
zomerperiode er voldoende aanbod zal om tegemoet te komen aan de vraag en haltes in de 
buurt van bestemming. Het gebruikspotentieel ligt hierdoor aanzienlijk lager. 

business case  

Gezien de beperkte operationele perimeter, de beperkingen door met haltes te werken zal 
het bereik (doelgroep) zeer beperkt zijn. Temeer omdat het moet gaan om attractiepolen 
die moeilijk bereikbaar zijn, dat maakt de scope voor potentiële beperkter. Op basis 
daarvan moeten we meegeven dat het potentieel voor een business case eerder laag is. 

Sociale aspecten – 
interactie 
(community building)  

Samen rijden met mensen die men tevoren niet kent kan zeker bijdragen aan het 
opbouwen van relaties en kennisoverdracht van de regio (relatie passagiers – chauffeur). 

EVALUATIE: voor- en nadelen 

 voordelen nadelen 

Gemeenschapskost/ 

businesscase Met kleinere groepen zeker betaalbaar. De kost kan met een grotere groep oplopen. 

Reistijd/gebruiksgemak 

/reiservaring  

Geen verplaatsing van deur tot deur, maar 
afhankelijk van de haltes en hoppinpunten. Dus 
sowieso pas als first/last -mile in een ketentraject. 
Met alle beperkingen van dien. (voor 
verplaatsingen ter plaatse is dit niet noodzakelijk 
een nadeel) 

Toegankelijkheid 
Theoretisch is de toegankelijkheid (van de 
voertuigen) groot. 

Er zijn wel factoren die de toegankelijkheid 
negatief beïnvloeden zoals de  

• Het gebruik van een 
app/boekingscentrale. 

• Organisatorische en psychologische 
drempel  

• Fysieke beperking kunnen de 
toegankelijkheid tot het voertuig 
onmogelijk maken. 

Sociale aspecten – 
community building 

Dit rit met een chauffeur biedt (beperkte) 
opportuniteiten voor sociaal contact.   

andere  

Te kleine perimeters zorgt voor té beperkt aanbod. 
Slechts 1 of enkele toeristische attractiepolen 
komen in aanmerking, voor zover ze niet ontsloten 
zijn door het regulier OV-aanbod. 
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De flextaxi ook potentieel geven voor de betrokken doelgroepen binnen een vakantieperspectief is wellicht niet 

haalbaar omwille van bovenstaande redenen. Indien we toch op zoek gaan naar een financieel operationeel model 

dan komen we uit bij de uitbaatmobiliteiten die onderstaande tabel samenvat. 

 

UITBAATMODALITEITEN – volgende stappen 

 voordeel nadeel  

 
Laat theoretisch toe slecht bereikbare 
plaatsen te bereiken. 

Concept zal operationeel zijn in een 
bepaalde perimeter en kan niet gebruikt 
worden voor langere afstanden. 

Mogelijk te beperkt budget om ook in de 
extra toeristische verplaatsingen te 
kunnen voorzien. 

*De realisatie is afhankelijk van de aanwezigheid van een flextaxi binnen het concept van Vervoer op Maat en dus 
Vervoerregio-afhankelijk. Er moet bekeken worden in hoeverre er voor de doelgroepen van deze studie een apart tarief 
mogelijk is en of deze dienstverlening ook in toeristische regio’s kan gebruikt worden voor bvb. attractiepolen die slecht of niet 
ontsloten zijn door OV.  

*Indien akkoord met tarief en uitbreiding van de doelgroep (binnen bestaande aanbod onder de vleugels van de vervoerregio) 
zou in pilot kunnen getest worden op een aantal locaties en waar vanuit de klankbordgroep kan aangegeven worden dat er 
toeristisch potentieel is (bv. Oostende). 

*algemene vereisten 

Technische en communicatie uitbreiding van de scope van het concept. 

 

Volgende stappen:  

- Contactname met Departement Mobiliteit en Openbare Werken om zicht te krijgen op de implementatie van 

regiotaxi’s en/of OV-taxisystemen. Op basis hiervan enkele toeristisch attractiepolen voor de doelgroepen van 

deze studie selecteren. Vervolgens de betrokken Vervoerregio contacteren met de vraag of het een piste is om 

de scope van de reiziger uit te breiden i.f.v. aankomst op de toeristische bestemming en verplaatsingen ter 

plaatse. In een aantal gevallen zal het toeristisch perspectief al opgenomen zijn bij de selectie van de 

stopplaatsen.  
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7.2.6 Lokale shuttle 

BESCHRIJVING 

Foto : Stad Gent 

Minibus initiatief vanuit de gemeente van de toeristische 
locaties, uitgebaat door lokale vrijwilligers, gebruik makende 
van bv. een voertuig van de gemeente dat tijdens de daluren 
kan ingezet worden.  

Lokale handel en organisaties kunnen eveneens betrokken partij 
zijn in de financiering, uitbating en operationeel ondersteunend. 

In Nederland en in het bijzonder in Duitsland bestaan zulke 
“buurtbussen” of “Bürgerbusse” en rijden ze bepaalde reguliere 
trajecten, weliswaar zonder toeristisch motief. 

 

Doelgroep 

mensen  

jongeren 

met beperking  (mits beschikbare auto’s toegankelijk zijn) 

in (kans) armoede 

Afhankelijk van de grootte van de voertuigen zullen ook grotere groepen zich kunnen 
verplaatsen met deze minibus. 

commentaar 

De vereisten van specifieke doelgroepen zoals mensen met een 
beperking (al dan niet aangepaste voertuigen) en kinderen 
(kinderzitjes) kan de dienstverlening moeilijk(er) of onmogelijk 
maken. Deze doelgroepen kunnen ook significant extra bagage 
vereisen wat ook een limiterende factor kan zijn.  

Veel hangt af van het type voertuig dat wordt ingezet. 

Besturing 

  

chauffeur Vrijwillige chauffeur 

zonder chauffeur - 
voertuig ter beschikking 

De klant is vervolgens chauffeur. Dit vergt wel een aantal 
praktische afspraken, verzekeringstechnische aspecten etc. 

commentaar 
De chauffeur levert de dienstverlening tegen een 
vrijwilligersvergoeding. 

Kosten-prijs 

  

  

  

per rit 

De kosten voor de reiziger worden per rit bepaald. Het tarief 
kan bv. 1 euro per passagier zijn. De kostprijs kan laag worden 
gehouden door het feit dat gemeente, lokale organisaties en/of 
ondernemers ondersteuning bieden op diverse manieren. 

andere infrastructuur 

Hierbij is in theorie geen bijzondere infrastructuur nodig. Wel 
moet een infrastructuur voorzien worden om contact tussen 
vraag (passagier-vakantieganger) en beschikbaar aanbod 
(vrijwillige chauffeur) te organiseren.  
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Indien er zelf met de minibus kan worden gereden dienen er 
enkele praktische richtlijnen te zijn m.b.t. ophaallocatie, 
sleutelbox, kast etc. 

commentaar  

Passagiersruimte In principe vormt dit geen probleem afhankelijk voor de grootte van de reizigersgroep. 

Bagageruimte 

  

Bagageruimte zal ook in zekere mate beschikbaar zijn, afhankelijk van het type voertuig. 

commentaar  

Afstand op vakantieplaats 

kort <1km - middel 1- 8 km - lang 8-20 km - zeer lang +20 

commentaar Geen probleem voor deze afstandscategorieën.  

Afstand naar vakantieplaats 

kort <20km - middel 20-70 km - lang +70 km  

commentaar 
Geen probleem voor deze afstandscategorieën. Maar minder 
evident gezien de dienstverlening lokaal wordt uitgebaat. 

Afstand trekvakantie  

trekvakantie  (verplaatsen = vakantie) 

commentaar 

Een (onderdeel) trekvakantie is in principe mogelijk, maar 
vraagt heel wat moed, flexibiliteit en vindingrijkheid van de 
doelgroep. In de praktijk lijkt dit geen haalbare optie.  

Infrastructuur nodig ?  

Zoals boven aangehaald is een uitbreiding van het 

reservatieprofiel nodig om vraag en aanbod met elkaar in 

contact te brengen. 

Implementatie  ja/neen 

Hierover dienen lokaal enkele partijen aanwezig te zijn die dit 
willen opzetten. Veel hangt ook af van de rol van de gemeente 
en het ter beschikking stellen van een minibus die tijdens de 
daluren/ongebruikte uren hiervoor kan gebruikt worden. 

 

toerisme -      niet 
toerisme 

De opzet is vooral om bepaalde doelgroepen vlot tot op de 
eindbestemming te krijgen en aldus als gemeente, samen met 
de lokale actoren een sociale ontvangstmodus weer te geven 
waarbij bezoekers van harte welkom zijn. 

Fabrikant  

Type minibus die voldoet aan de bepalingen qua comfort en 

toegankelijkheid. 

Dienstverleners – partners 
stakeholders  Lokale spelers en gemeente; zie meer info hoger.  
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Lokale shuttle - kleurencode 

 kleur commentaar - verklaring 

reistijd t.o.v. eigen 
auto  

Deze vervoersvorm kan in veel gevallen alleen in combimobiliteit gebruikt worden. Het is 
geen deur tot deur oplossing. 

overstappen  

Bij de minibus is er steeds een vorm van “overstappen” nodig (vanuit halte, hoppinpunt, 
busstation of treinstation) die het comfort van deze oplossing negatief kan beïnvloeden, 
maar niet noodzakelijk.   

toegankelijkheid  

Toegankelijkheid voor de minibus is vrij goed hoewel er toch een aantal (deels 
psychologische) drempels blijven. Als mogelijks drempels kunnen we vermelden: 

• Het contacteren van de instantie die de dienstverlening aanbiedt. 

• Niet aangepaste voertuigen, voertuigen met onvoldoende of plaatsen van afspraak 
voor mensen met een beperking. 

Voor mensen met een handicap zal deze mobiliteitsoplossing in sommige gevallen 
moeilijker in praktijk te brengen zijn. 

De “rijbewijs drempel” valt weg bij deze oplossing. 

robuust-betrouwbaar  
Aangezien er op voorhand afgesproken wordt, is de oplossing verzekerd en zou aldus 
betrouwbaar moeten zijn. 

gebruikerskost  
De gebruikerskost is beperkt, bij grotere groepen stijgt het bedrag omdat elke opstapper zal 
betalen. 

gemeenschapskost  De gemeenschapskost blijft beperkt (vooral investeringskost voor de minibus). 

weersinvloed  

De auto/busje beschermt tegen slecht weer, maar op de plaats van afspraak moet 
eventueel in slecht weer gewacht worden als er geen schuilhuisje aanwezig is. Er zijn dus 
zeker ook beperkingen. 

laagdrempelig  Dit hangt samen met de toegankelijkheid. 

bestaand in 
Vlaanderen  

Er bestaat hieromtrent nog geen expertise. Mogelijk moet ook gekeken worden in hoeverre 
de wet toelaat dat vrijwilligers in dit kader als chauffeur optreden. 

gebruikers 
(potentieel)  

Er is zeker een potentieel om de doelgroep uit te breiden. Vraag is of tijdens de 
zomerperiode er voldoende aanbod zal om tegemoet te komen aan de vraag. Het 
gebruikspotentieel kan hierdoor lager liggen. 

business case   

Sociale aspecten – 
interactie 
(community building)  

Samen rijden met mensen die men tevoren niet kent kan zeker bijdragen aan het 
opbouwen van relaties en kennisoverdracht van de regio (relatie passagiers – chauffeur). 

EVALUATIE: voor- en nadelen 

 voordelen nadelen 
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Gemeenschapskost/ 

businesscase Met kleinere groepen zeker betaalbaar. De kost kan met een grotere groep oplopen. 

Reistijd/gebruiksgemak 

/reiservaring  

Geen verplaatsing van deur tot deur, maar 
afhankelijk van de haltes en hoppinpunten. Dus 
sowieso pas als first/last -mile in een ketentraject. 
Met alle beperkingen van dien. 

Toegankelijkheid 
Theoretisch is de toegankelijkheid (van de 
voertuigen) groot. 

Er zijn wel factoren die de toegankelijkheid 
negatief beïnvloeden zoals de  

• Het gebruik van een 
app/boekingscentrale. 

• Organisatorische en psychologische 
drempel  

• Fysieke beperking kunnen de 
toegankelijkheid tot het voertuig 
onmogelijk maken. 

Sociale aspecten – 
community building 

Dit rit met een vrijwillige chauffeur biedt 
(beperkte) opportuniteiten voor sociaal 
contact.   

andere   

   

 

Het concept shuttle plus heeft potentieel, maar veel hangt af van de lokale organisatie en partners. Het concept kan 

op verschillende manieren worden uitgebaat waarbij kosten, administratie, organisatie op verschillende manieren 

worden verdeeld tussen stakeholders (gebruiker, vakantieverblijfuitbater, overheid (gemeente, gewest), sociaal 

reisbureau, ….) 

De onderstaande tabel geeft reeds een aantal uitbaatmodaliteiten.  

 

UITBAATMODALITEITEN – volgende stappen 

 voordeel nadeel  

Shuttle plus 
Lokale oplossing van onderuit aan lage 
kostprijs. 

Niet evident om lokaal te initiëren en 
georganiseerd te krijgen ism lokale 
partners. 

*Systeemvereisten om dit operationeel op te zetten 

*algemene vereisten m.b.t. vrijwillige chauffeurs 

Belangrijke inspanningen in vakantieregio om het initiatief kenbaar te maken en mensen op te roepen om zich kandidaat te 
stellen als vrijwillig chauffeur, vooral tijdens de vakantiemaanden. 
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Gebruikers moeten over de drempel van reservatie/lokaal contact geholpen worden, eventueel via het sociaal reisbureau (rap 
op stap-kantoor). 

Zoeken naar combinatie van gebruik : door bv. als dienstvoertuig in te zetten door de gemeente en evt. lokale organisaties in 
combinatie met shuttle-plus dienstverlening. 

 

Volgende stappen:  

- Contactname met “buurtbussen” of “Bürgerbusse” en polsen naar voorbeelden meer met een toeristisch profiel en in 

hoeverre er reeds praktijkvoorbeelden bestaan waarin vakantiegangers vanuit de doelgroepen beoogd worden. 

- Contactname met vakantiecentra en toeristische ondernemers en polsen naar haalbaarheid en criteria. 

Bronnen 

- https://www.boenen.de/bauen-wirtschaft-und-umwelt/buergerbus/ 

- https://de.wikipedia.org/wiki/B%C3%BCrgerbus 

- https://ruralsharedmobility.eu/wp-content/uploads/2019/08/SMARTA-GP-BurgerBus.pdf 

 

  

https://www.boenen.de/bauen-wirtschaft-und-umwelt/buergerbus/
https://de.wikipedia.org/wiki/B%C3%BCrgerbus
https://ruralsharedmobility.eu/wp-content/uploads/2019/08/SMARTA-GP-BurgerBus.pdf
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7.3 Bijlage 3: leden van de klankbordgroep 

 

Entiteit Naam 
aanwezig 

klankbordgroep 1 
aanwezig 

klankbordgroep 2 

Vlaams Agentschap voor 
Personen met een Handicap 

Inge Van Duyse 1 1 

Netwerk tegen armoede Licorice Leroy 1 1 

Stuurgroep Iedereen verdient 
vakantie 

Dimitri Haezebrouck 1 1 

Themaverantwoordelijke IVV Jeroen Marijsse 1 1 

Toerisme Vlaanderen - 
toegankelijkheid 

Sara Lefèvre 1 1 

INTER Wendy Metten 1   

De Ambrassade platform 
jeugdtoerisme An Van Lancker 

vervangen door 
Katrien Vissers   

Lejo vzw Gust Vanhecke 1   

Horizont vzw+D1A10:F10 Roeland Schaeken verontschuldigd verontschuldigd 

Netwerkverbinder RoS Gudrun Willems 1 
1 

LeuvenFietst vzw Laurent Dupon 1 
  

VZW Overleg van Diensten voor 
Aangepast Vervoer 

Annelies Geelen 1 1 

Rap op Stap Lokeren  
Bert Reniers – ROS 
Lokeren en Myriam 
Van den Driessche 

2 1 

Team Vrije tijd Antwerpen  Jean Vanderecyken  1 1 

Welzijnsschakel  (w)armkracht 
Vilvoorde   Luk Hollebecq 

1 1 

Peacevillage  Stijn Delaere  
1 

verontschuldigd 

Tumult VZW  Katrien Vissers 

1 

  

TML Wouter Florizoone 1 1 

TML Bruno Van Zeebroeck 1 1 

Toerisme Vlaanderen Rein Meus 1 1 

Toerisme Vlaanderen Mia Lammens 1 1 

 


