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Inleiding

1. Inleiding

Op 21 december 1999 heeft de Minister vice-president van de Vlaamse regering
en Vlaams minister van Mobiliteit, Openbare Werken en Energie de SERV om
advies gevraagd over het voorontwerp van decreet betreffende de organisatie van
het bezoldigd personenvervoer over de weg. Het voorontwerp werd op 17 decem-
ber 1999 principieel goedgekeurd door de Vlaamse regering.

1.1. Achtergrond en gevolgde procedure

In april 1999 heeft de toenmalige minister van Openbare Werken, Vervoer en
Ruimtelijke ordening aan de SERV reeds advies gevraagd over een eerste versie
van dit voorontwerp. Dit voorontwerp was toen nog niet goedgekeurd door de
Vlaamse regering. Een advies van de SERV overeenkomstig de bepalingen op het
decreet van de SERV kon toch nog niet. 

Niettemin heeft de SERV wel een aanbeveling uitgebracht over enkele onderde-
len van het mobiliteitsbeleid (waaronder basismobiliteit, de MORA en de bedrijfs-
vervoerplannen) op 15 september 1999. In deze aanbeveling werd aangekondigd
dat bij de formele adviesvraag de raad zich ten gronde over de tekst van het
decreet zou uitspreken.

Aangezien het huidige, door de Vlaamse regering goedgekeurde voorontwerp
opnieuw voor advies aan de SERV wordt voorgelegd, en dus binnen de formele
adviesprocedure valt, houdt de SERV er aan om in het advies een concrete en



meer gedetailleerde (artikelsgewijze) analyse van het voorontwerp op te nemen
en een uitspraak ten gronde te doen.

1.2. Inhoud van het advies

Het advies is opgebouwd rond twee onderdelen :

1. Een eerste deel omvat een algemeen en artikelsgewijs onderzoek van het voor-
ontwerp. Naast een aantal algemene beschouwingen en principiële overwe-
gingen bij elk van de hoofdstukken in het voorontwerp, worden ook de
afzonderlijke artikelen onder de loep genomen en indien nodig becommenta-
rieerd. Daarbij wordt indien nodig ook verwezen naar de standpunten van
de SERV over de betrokken onderwerpen, zoals geformuleerd in de aanbeve-
ling van 15 september 1999.

Per hoofdstuk worden in afzonderlijke punten : een korte samenvatting gege-
ven van de betreffende bepalingen in het voorontwerp, worden meer princi-
piële bedenkingen geformuleerd en worden voorstellen voor tekstaanpassing
of -wijziging geformuleerd.

2. In een tweede deel wordt een samenvatting gegeven van het eigenlijke advies.
Het bevat naast algemene bekommernissen en overwegingen ook de belang-
rijkste bedenkingen en voorstellen over de verschillende onderwerpen van de
ontwerpaanbeveling.
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2. Analyse van het voorontwerp van decreet

2.1. Hoofdstuk I: inleidende bepalingen 
(artikels 1 tot en met 3)

2.1.1. Samenvatting

In dit hoofdstuk zijn de relevante begrippen die gebruikt worden in het decreet
toegelicht. Op te merken valt dat de definities van “geregeld” en ”bijzonder gere-
geld vervoer” grotendeels zijn afgestemd op de definities die gelden in de Euro-
pese regelgeving. Er is wel sprake van enige uitbreiding. Voor het geregeld vervoer
gaat het in tegenstelling met de Europese regelgeving ook over voertuigen met
minder dan 9 zitplaatsen (de bestuurder inbegrepen). Vanaf het ogenblik dat deze
voertuigen ingezet worden op vaste trajecten met vooraf bepaalde stopplaatsen
is er sprake van geregeld vervoer. 

Als beide criteria niet aanwezig zijn valt het bezoldigd personenvervoer ofwel
onder de taxidiensten of onder de collectieve taxidiensten (verhuur van zitplaat-
sen, maar zonder de vaste trajecten en vooraf bepaalde stopplaatsen).
Deze uitbreiding is niet onbelangrijk in het licht van het principieel alleenrecht dat
toegekend wordt aan de VVM voor het geregeld vervoer.
Ook voor het bijzonder geregeld vervoer is er sprake van enige uitbreiding van
de definitie in vergelijking met de Europese regelgeving. Het voorontwerp beperkt
de vormen van bijzonder geregeld vervoer niet tot het vervoer van werknemers,
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scholieren en militairen. Ook andere vormen kunnen principieel in aanmerking
komen, hoewel de vereisten van regelmaat, traject en vooraf bepaalde stopplaatsen
hierbij beperkend zijn. 

2.1.2. Commentaar

De titel van het voorontwerp van decreet slaat uitsluitend op de organisatie van
het bezoldigd personenvervoer over de weg. De inhoud van het voorontwerp is
echter ruimer dan de titel laat vermoeden. 
De bepalingen rond de aspecten “geregeld vervoer” (met begrippen als basis-
mobiliteit netmanagement, exploitatie), “bijzondere vormen van geregeld vervoer”
en “taxidiensten” zijn inderdaad onderdelen van het bezoldigd personenvervoer
over de weg. Maar met dit voorontwerp wordt ook een Mobiliteitsraad van Vlaan-
deren opgericht. Dit is een materie die niet uitsluitend verband houdt met de orga-
nisatie van het bezoldigd personenvervoer over de weg, maar die ongetwijfeld
een belangrijke impact zal hebben op de organisatie van de beleidsvoorberei-
ding en advisering rond mobiliteit. 
Daarom acht de SERV het aangewezen om de titel van het voorontwerp in die zin
aan te passen of te vervolledigen.

In dit hoofdstuk worden de vervoersdiensten opgesomd waarop de bepalingen van
het decreet niet van toepassing zijn. De SERV is van oordeel dat omwille van de heel
specifieke aard van het vervoer, de bepalingen van het decreet ook niet van toe-
passing zouden mogen zijn op de voertuigen toebehorend aan begrafenisonderne-
mingen1, voor zover deze ondernemingen deze voertuigen enkel gebruiken voor het

1 Begrafenisondernemingen zijn onderworpen aan de Programmawet van 10 /02/1998 tot bevor-
dering van het zelfstandig ondernemerschap.  Begrafenisondernemer is een gereglementeerd beroep
waarbij naast een bewijs van beheerskennis ook een bewijs van beroepsbekwaamheid vereist wordt.
Deze wordt vastgelegd in het KB van 22/12/1982 tot bepaling van de voorwaarden tot uitoefe-
ning van de beroepswerkzaamheid van begrafenisondernemer.



vervoer van personen tijdens de uitvoering van begrafenisplechtigheden. Daarom
wordt voorgesteld om het betreffende artikel (art. 3) in die zin uit te breiden. 

Het decreet is niet van toepassing op ambulancediensten. Deze diensten worden
in het decreet ook niet nader gedefinieerd. Voor het verrichten van ziekenver-
voer zijn tot op vandaag geen specifieke voorwaarden bepaald. Een attest van
bedrijfsbeheer en voldoen aan een aantal minimale technische vereisten van de
ziekenwagen en uitrusting volstaan. 
Om te vermijden dat dit als een achterpoort zou kunnen worden gebruikt voor het
leveren van “verdoken” taxidiensten d.m.v. ambulancediensten, suggereert de
Raad een nadere omschrijving van deze diensten.

In Artikel 2 §1 13° worden de buitengebieden gedefinieerd als gemeenten en/of
delen van gemeenten die niet afgebakend zijn als stedelijk, randstedelijk, klein-
stedelijk of buitengebied. Tenzij hiermee nog een specifieke bepaling bedoeld
wordt is de verwijzing naar buitengebied te schrappen.

2.2. Hoofdstuk II: het geregeld vervoer 
(artikels 4 tot en met 18)

2.2.1. Samenvatting

Dit hoofdstuk bevat twee afdelingen: respectievelijk “basismobiliteit en netma-
nagement” (artikel 4 tot en met 14) en “exploitatie” (artikel 15 tot en met 18).

De afdeling “basismobiliteit en netmanagement” is beleidsmatig de belangrijkste
kern van dit voorontwerp. Het decreet legt de principes van basismobiliteit vast
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onder de vorm van “een minimumaanbod van geregeld vervoer binnen de woon-
zones van stedelijke, randstedelijke, kleinstedelijke en buitengebieden”. Het
minimumaanbod wordt uitgewerkt in bedieningsfrequenties en afstanden tot de
haltes. Het minimumaanbod varieert voor de bedieningsfrequentie naargelang
van het tijdstip (weekdag versus weekend, spitsuur versus daluur) en naargelang
de woonzones gelegen zijn in stedelijke, randstedelijke, kleinstedelijke of buiten-
gebieden. Voor de afstand tot de haltes geldt een verschil naargelang van de
woonzones. Het decreet voorziet een hiërarchie in het minimumaanbod. De rege-
ring krijgt de opdracht binnen een periode van 3 jaar na de inwerkingtreding van
het decreet2 de betrokken gebieden af te bakenen en het concrete minimumaan-
bod vast te leggen. 
De concrete organisatie en verzekering van het minimumaanbod is een zaak
van de VVM, die “een geleidelijke en gelijkmatig gespreide invoering over de ver-
schillende gebieden” moet waarborgen. De VVM kan voor het realiseren van het
minimumaanbod alle mogelijke vormen van geregeld vervoer inzetten (dus ook
vraagafhankelijk vervoer), alleen in stedelijke gebieden moet dat tijdens de spits-
uren in ieder geval verzekerd worden via vaste lijndiensten. Voor het overige heeft
de VVM de vrijheid om de realisatie van het minimumaanbod te regelen. Wel kan
de maatschappij door de burger daarop aangesproken worden met als gevolg
bij gegronde klacht een aanpassing van de lijnvoering of het uitbetalen van een
schadevergoeding (maximaal 100 BEF per dag bij voorlegging van een bewijs
van taxirit). 
Voorafgaand aan de definitieve vastlegging van het minimumaanbod door de
regering is het de bedoeling vanaf de inwerkingtreding van het decreet een
voorlopig minimumaanbod te bepalen. 

10 2 Datum te bepalen door de Vlaamse regering (artikel 105).



Dat zou dan gelden in alle gemeenten volgens de categorisering zoals hierbo-
ven aangegeven en van toepassing zijn op “de woongebieden en woongebieden
met culturele, historische en/of esthetische waarde” (bepaling van het KB over de
gewestplannen van 1972). Ook dit voorlopig minimumaanbod geldt als basis
voor mogelijke klachten van de burgers t.a.v. de VVM.
Voor de concrete uitwerking van de basismobiliteit moet de VVM overgaan tot
de uitwerking van een netmanagement. Dat netmanagement heeft niet alleen de
bedoeling de basismobiliteit in de praktijk om te zetten, maar moet ook “de
doelmatige en efficiënte organisatie van het geregeld vervoer, waarbij maxi-
maal tegemoetgekomen wordt aan de verplaatsingsbehoeften en verplaatsing-
stromen” optimaliseren. Het netmanagement zal uitgewerkt worden op basis van
twaalf vervoersgebieden die vastgelegd worden rond evenveel vervoerskernen (in
het decreet zelf vastgelegd). De VVM moet dit netmanagement ter goedkeuring
aan de Vlaamse regering voorleggen ten laatste 2 jaar na de bepaling van de
minimumnormen in het kader van de basismobiliteit. Het netmanagement zal onder-
deel worden van de beheersovereenkomst.
Bovendien moet de VVM in afwachting van het definitieve minimumaanbod 8
maanden na de inwerkingtreding van het decreet een voorlopig netmanagement
voorleggen gebaseerd op de principes van het voorlopig minimumaanbod (zie
hoger).

In de afdeling “exploitatie” wordt het principieel alleenrecht voor het geregeld ver-
voer decretaal toegewezen aan de VVM, die wel de exploitatie ervan kan toe-
vertrouwen aan derden. Dit alleenrecht is echter slechts principieel omdat in het
kader van de Europese regelgeving een deel van het geregeld vervoer ook geli-
beraliseerd is. Het voorontwerp van decreet regelt daarvoor de vergunningen die
in het kader van de Europese regelgeving door de Vlaamse overheid moeten afge-
leverd worden. In het bijzonder kunnen alle vervoersondernemingen uit de gemeen-
schap die over een communautaire vergunning voor internationaal personenvervoer
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beschikken in alle lidstaten diensten in het kader van het internationaal vervoer
leveren3. Voor zover het over geregeld vervoer gaat moeten zij wel een vergun-
ning krijgen van de lidstaat waar het vertrekpunt van de internationale dienst gele-
gen is. De Vlaamse regering levert deze vergunningen af volgens een procedure
die door de Europese Unie is geregeld. 

Bovendien kunnen deze ondernemingen uitsluitend in het kader van deze inter-
nationale verbindingen (waarvoor ze bovengenoemde vergunning hebben) bin-
nenlandse reizigers opnemen. Een dergelijke dienst valt dan onder het geregeld
cabotagevervoer. Zij moeten dat wel doen met respect voor alle wettelijke en
bestuursrechtelijke regelingen die in de betrokken lidstaat van toepassing zijn. Met
het oog daarop legt de Vlaamse regering aan deze ondernemingen een vergun-
ningsplicht op en bepaalt daarvoor de procedure en de modaliteiten. 

2.2.2. Commentaar

Basismobiliteit

De SERV ondersteunt principieel de introductie van een genormeerde basismobi-
liteit. Hiermee wordt een belangrijke stap gezet naar de mobiliteitsmogelijkheden
voor alle burgers en naar de realisatie van een performant openbaar vervoer.
In de eerste plaats ziet de SERV de basismobiliteit als een instrument en als refe-
rentiebasis in de relatie tussen de overheid en de vervoermaatschappij, en dit met
het oog op de realisatie van de maatschappelijke functies die het openbaar ver-
voer dient te vervullen nl. enerzijds de versterking van het openbaar vervoer op

12
3 Die communautaire vergunningen worden afgeleverd door de lidstaat van vestiging, voor de Belgi-

sche ondernemingen is dit de federale overheid.



de vervoermarkt en anderzijds een verhoging van de mobiliteitsmogelijkheden
van alle burgers. In het eerste geval zal het beleid succesvol zijn naarmate het
openbaar vervoer een groter aandeel van de verplaatsingen voor zijn rekening
neemt. In het tweede geval zal de vermindering van het aantal mensen dat omwil-
le van beperkte vervoersmogelijkheden uitgesloten wordt van deelname aan maat-
schappelijke en economische activiteiten het criterium zijn om het gevoerde beleid
te beoordelen.
Er moet een goed inzicht verkregen worden in de implicaties van een basismo-
biliteit op deze verschillende functies. 

Een normering van de basismobiliteit op basis van frequentie en halteafstanden
is hierbij van groot belang. Maar daarmee is het begrip basismobiliteit geenszins
gedekt. Ook bijv. de prijs, het comfort, de doorstroming en de commerciële snel-
heid spelen een rol bij het gebruik (en de versterking van het marktaandeel) van
het openbaar vervoer en dus ook bij het aanbod van een basismobiliteit.

Ook het financieringsaspect is bij de organisatie van een concept van basismo-
biliteit aan de orde. Momenteel is de basisfinanciering van De Lijn nog te veel
gekoppeld aan de evolutie van de kosten. Anderzijds heeft men geen duidelijk
zicht op de (budgettaire) gevolgen van de basismobiliteit op de exploitatie van
de vervoersmaatschappij.

Tenslotte blijft de SERV heel terughoudend staan tegenover een individuele afdwing-
baarheid van basismobiliteit (die gekoppeld is aan een schadevergoeding) door
de burgers. Wat dan bijv. met andere prioritaire behoeften zoals voeding, huis-
vesting en gezondheidszorg? Bovendien is basismobiliteit in de eerste plaats
een verantwoordelijkheid van de overheid zelf en van belang voor de relatie tus-
sen de vervoermaatschappij en de overheid. Die moet er bij de goedkeuring van
het netmanagement over waken dat de basismobiliteit verzekerd is.
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Het voorontwerp van decreet maakt de VVM verantwoordelijk voor het organise-
ren en verzekeren van de basismobiliteit (met inbegrip van een afdwingbaar-
heid van de gebruikers ten aanzien van de vervoermaatschappij). Indien men kiest
voor een individuele afdwingbaarheid van de basismobiliteit via o.m. de uitbe-
taling van een schadevergoeding door De Lijn, mag dit niet leiden tot een verho-
ging van de overheidsbijdrage aan De Lijn voor het uitbetalen van de
schadevergoedingen.

Tevens mag de bepaling dat de basismobiliteit wordt georganiseerd en verzekerd
door de VVM geen afbreuk doen aan de mogelijkheid dat de concrete uitvoe-
ring van de basismobiliteit ook door derden kan gebeuren.

Netmanagement

Voor het opstellen van het netmanagement wordt het grondgebied ingedeeld in
vervoersgebieden die op hun beurt bestaan uit vervoerskernen en invloedsgebie-
den. Voor iedere vervoerskern wordt een invloedsgebied bepaald op basis van
het waterscheidingsprincipe. Dit waterscheidingsprincipe mag uiteraard geen aan-
leiding zijn om vervoersdiensten die de vervoersgebieden overschrijden uit te slui-
ten. Hoe zal bijv. de problematiek van Brussel en de relatie met de omliggende
gebieden worden benaderd, bijv. t.a.v. Vlaams-Brabant en t.a.v. het Gewestelijk
Expres Net. 

Het GEN voorziet immers een netwerk van openbare vervoerdiensten dat zich uit-
strekt over het Brussels Hoofdstedelijk Gewest maar met vertakkingen naar de
omliggende periferie, zoals vervoersgebieden in Vlaams-Brabant en Oost-Vlaan-
deren.
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Exploitatie

Volgens Art. 17 §5 wordt bij ontstentenis van een beslissing binnen drie maan-
den na de aanvraag van een vergunning voor geregeld vervoer (bij de Vlaamse
regering), dit gelijkgesteld met een stilzwijgende weigering.
Volgens de SERV is dit geen aanvaardbare procedure. Principieel is de Raad geen
voorstander van een procedure waarbij beslissingen op stilzwijgende wijze moge-
lijk zijn. Dergelijke procedure strookt niet met de principes van een behoorlijk
bestuur. De SERV rekent op een correcte toepassing van de betreffende bepaling
in het decreet, en dit vooral om de mogelijke negatieve economische en sociale
gevolgen van de procedure van stilzwijgende weigering voor werknemers en werk-
gevers te vermijden.

Overige bemerkingen

Artikel 5 §7 geeft de opdracht aan de Vlaamse regering om binnen de drie jaar
na de inwerkingtreding van het decreet de verschillende gebieden (stedelijke, rand-
stedelijke, kleinstedelijke en buitengebieden) af te bakenen. In de memorie van
toelichting is er sprake van twee jaar.

Artikel 98 §1 geeft aan de Vlaamse regering de opdracht om een voorlopig mini-
mumaanbod vast te leggen. Er wordt gesteld dat dit voorlopig minimumaanbod min-
stens moet worden voorzien voor woongebieden en woongebieden met culturele,
historische en/of esthetische waarde van de stedelijke, kleinstedelijke, randstedelij-
ke en buitengebieden. Daarbij wordt verwezen naar het KB van 1972 over de plano-
logische voorschriften voor de gewestplannen. De combinatie van “woongebieden”
en “woongebieden met culturele, historische en/of esthetische waarde” is niet heel
duidelijk vermits deze laatste omschrijving in de planologische voorschriften als “een
overdruk” beschouwd wordt. Verduidelijking van deze omschrijving is nodig.
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2.3. Hoofdstuk III: de bijzondere vormen van geregeld vervoer
(artikels 19 tot en met 21)

2.3.1. Samenvatting

Het voorontwerp van decreet bevestigt de principiële vrijmaking van de markt voor
de bijzondere vormen van geregeld vervoer (gericht op bepaalde categorieën
van reizigers met uitsluiting van andere reizigers). Vroeger bestaande verplich-
tingen om ofwel het vervoer uitsluitend te laten uitvoeren door de werkgever zelf
(in het kader van het werknemersvervoer) of om prioriteit te geven voor deze bij-
zondere vormen van geregeld vervoer aan de VVM vervallen. Alle ondernemin-
gen (ook buitenlandse ondernemingen) kunnen bijzondere vormen van geregeld
vervoer verzekeren mits zij beschikken over een geschreven overeenkomst. Voor
buitenlandse ondernemingen geldt dat voor het binnenlands vervoer alleen in
het kader van het cabotagevervoer.
De mogelijkheid van bijzondere vormen van geregeld vervoer die niet gebaseerd
zijn op een geschreven overeenkomst zijn wel nog mogelijk op voorwaarde dat
daarvoor een vergunning wordt bekomen. Vergunningen aan buitenlandse onder-
nemingen voor binnenlands vervoer zonder overeenkomst zijn op basis van het
voorontwerp echter uitgesloten.
De bedoelde vergunningen worden afgeleverd door de Vlaamse regering. Het
voorontwerp van decreet regelt de inhoud van deze vergunningen en de bevoegd-
heid van de regering om de procedure en de modaliteiten ervan vast te leggen.
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2.3.2. Commentaar

Dit hoofdstuk geeft geen aanleiding tot algemene bemerkingen. De bepaling in
artikel 19 §1 3° lid kan de indruk wekken dat buitenlandse ondernemingen ont-
slagen zijn van vergunningsplicht bij ontstentenis van een overeenkomst en bij-
zondere vormen van geregeld vervoer kunnen leveren. Zoals in de memorie van
toelichting duidelijk is aangegeven kunnen deze ondernemingen alleen via een
overeenkomst dat vervoer leveren. Het is best de tekst in die te verduidelijken.

2.4. Hoofdstuk IV: de taxidiensten (artikels 22 tot en met 38)

2.4.1. Samenvatting

Het voorontwerp van decreet moderniseert de bestaande wetgeving op de taxi-
diensten (wet van 27 december 1974), met behoud evenwel van de bevoegdheid
voor de gemeenten voor het afleveren van de vergunningen voor het exploiteren
van een taxidienst. In deze nieuwe regeling is bovendien in de exploitatiever-
gunning de toelating voor het stationeren van taxidiensten op de openbare weg
mee opgenomen.

Het gemoderniseerde vergunningenstelsel heeft hoofdzakelijk de bedoeling mis-
bruiken bij overdrachten van vergunningen tegen te gaan en de rendabiliteit van
de taxisector te vrijwaren. Een specifieke regeling voor het exploiteren van diensten
voor de verhuur van voertuigen met bestuurder (zie verder) moet voorts de praktijk
van niet officieel vergunde taxidiensten uitsluiten. Voor het verzekeren van een bete-
re rendabiliteit van de taxisector zal volgens het voorontwerp vooral een versterking
van het onderzoek naar het openbaar nut van een dienst een oplossing moeten bren-
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gen (de gemeenten moeten in functie van de behoeften het maximum aantal voer-
tuigen vaststellen waarvoor vergunningen kunnen worden afgeleverd).
Tenslotte maakt het voorontwerp van decreet ook het onderscheid tussen gewone
taxidiensten en “collectieve taxidiensten”. Daarmee wordt de mogelijkheid gecreëerd
om afzonderlijke zitplaatsen in het kader van een taxidienst ter beschikking te stel-
len. De collectieve taxidiensten vallen onder dezelfde vergunningsregeling als de
gewone taxidiensten. In beide gevallen worden de vergunningen voor 5 jaar afge-
leverd, met de mogelijkheid tot hernieuwing. De gemeenten beschikken over de
mogelijkheid om aan de vergunningen een jaarlijkse (door de gemeente te innen)
belasting te verbinden van maximum 10.000 BEF per vergund voertuig 
(18.000 BEF bij gebruik van standplaatsen op de openbare weg).

2.4.2. Commentaar

De SERV is ervan overtuigd dat het voorontwerp van decreet een goede basis
vormt om de rendabiliteit van de taxisector te optimaliseren en om de sector beter
te wapenen tegen de misbruiken die deze rendabiliteit ondermijnen (zoals bijv.
de handel in overdrachten van exploitatievergunningen, het toekennen van ver-
gunningen zonder rekening te houden met het openbaar nut, enz.). Met dit voor-
ontwerp is een rigoureuze regeling uitgewerkt voor de organisatie en de exploitatie
van de taxisector.
Anderzijds kan echter worden vastgesteld dat niet wordt ingegaan op de impact
van het taxivervoer in de mobiliteitsmarkt. De afstemming tussen de marktorgani-
satie en de positie van het taxivervoer in het mobiliteitsgebeuren, alsook de moge-
lijke inschakeling van taxidiensten in de aanpak van het mobiliteitsprobleem komen
niet aan bod. De SERV is van oordeel dat ook de meest aangewezen afstem-
ming tussen de marktorganisatie voor de taxidiensten en de rol ervan in het mobi-
liteitsbeleid voorwerp van onderzoek en beleid moet zijn.
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In artikel 24 wordt gesteld dat een vergunning voor de exploitatie van een taxi-
dienst maar kan afgegeven worden wanneer dit om reden is van openbaar nut
van de dienst. Op basis van dit openbaar nut kan het aantal voertuigen worden
beperkt dat kan ingezet worden in een gemeente. De SERV vraagt zich af wat het
begrip openbaar nut inhoudt. In de memorie van toelichting wordt met betrekking
tot openbaar nut gesteld dat het bevoegde college van burgemeester en schepe-
nen bij de afgifte van de vergunning rekening dient te houden met het maximaal
aantal voertuigen dat in de betrokken gemeente kan ingezet worden. Openbaar
nut wordt hierbij gelinkt aan het waarborgen van de rendabiliteit van de taxibe-
drijven. Alles bij elkaar blijft het een vrij vage omschrijving die daardoor dan ook
aanleiding kan zijn tot willekeurige toepassing.

In artikel 23 § 3 is sprake van een bijkomende toelating voor de vergunde
ondernemingen voor de verhuur van voertuigen met bestuurder. Verder is in de
tekst (en in de memorie van toelichting) sprake van vergunning. Afstemming van
de teksten is nodig om b.v. onduidelijkheden over procedure te vermijden.
Hierbij wordt best uitdrukkelijk gesproken van een vergunning die aan de voor-
ziene procedure voor de taxidiensten is onderworpen.

2.5. Hoofdstuk V: de diensten voor het verhuren van voertuigen
met bestuurder (artikels 39 tot en met 51)

2.5.1. Samenvatting

Na de inwerkingtreding van dit decreet zal iedere onderneming die “diensten
voor het verhuren van voertuigen met bestuurder” wil exploiteren in Vlaanderen
over een vergunning moeten beschikken. Deze diensten onderscheiden zich uit-
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drukkelijk van de taxidiensten, in het bijzonder door de vereiste van een vooraf-
gaandelijk aan de dienst afgesloten schriftelijke overeenkomst te beschikken. Dat
impliceert in het bijzonder dat met deze voertuigen geen reizigers op de open-
bare weg kunnen worden opgepikt. Verder sluit het voorontwerp van decreet uit
dat dergelijke voertuigen ook zouden ingezet worden als collectieve taxidiensten.
De vergunningen worden afgeleverd door de gemeente, die er ook de voorwaarden
van bepaalt. Deze voorwaarden moeten rekening houden met een aantal begin-
selen die in het decreet zijn opgenomen (over de aard van het voertuig, over de
aard en het gebruik van de schriftelijke overeenkomst ….). Deze vergunningen
hebben ook een duurtijd van 5 jaar. In tegenstelling met de taxidiensten geldt voor
deze vergunning niet de toetsing met het openbaar nut. Dezelfde regels gelden
voor de belasting verbonden aan de vergunning (maximum 25.000 BEF per voer-
tuig). Op te merken valt dat taxidiensten die overeenkomstig het decreet een ver-
gunning hebben voor taxidiensten mits een bijkomende toelating van de gemeente
en mits het betalen van een bijkomende belasting (voor zover door de gemeente
opgelegd, met een maximum van 20.000 BEF) deze voertuigen onder bepaalde
voorwaarden ook mogen inzetten voor de verhuring van voertuigen met bestuur-
der. Overigens geldt deze regeling ook in de omgekeerde richting : onderne-
mingen met een vergunning voor de verhuur van voertuigen met bestuurder kunnen
een afzonderlijke toelating krijgen voor de inzet als taxidienst.

2.5.2. Commentaar

Volgens Artikel 40 §1 4° mag het te verhuren voertuig slechts ter beschikking wor-
den gesteld als:

• er een schriftelijke overeenkomst aanwezig is waarvan een exemplaar zich op
de zetel van de onderneming bevindt en een kopie aan boord van het voertuig;
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• de ondertekening van de overeenkomst voorafgaat aan het instappen van de
klant;

• of als het origineel van de overeenkomst zich aan boord van het voertuig bevindt.

Met dit artikel wordt een strenge regeling voorzien met het oog op het vermijden
van mogelijke misbruiken. De SERV vraagt zich echter af in hoeverre deze bepa-
lingen in de praktijk controleerbaar zijn. 

Niettegenstaande in artikel 39 van het decreet voor de vergunningsplicht geen
onderscheid wordt gemaakt naar gewest van vestiging van de onderneming, geeft
de memorie van toelichting bij dit artikel aan dat enkel exploitanten gevestigd in
het Vlaams Gewest onderworpen zijn aan een vergunningsplicht. Deze beperking
in de memorie van toelichting is ten onrechte. Artikel 39 van het decreet moet
zodanig geïnterpreteerd worden dat alle ondernemingen die diensten willen leve-
ren op het grondgebied van het Vlaams Gewest aan de vergunningsplicht zijn
onderworpen, ook als hun exploitatiezetel in een ander gewest gevestigd is.

De interpretatie die nu in de memorie van toelichting wordt gegeven kan overi-
gens bij vergelijking met de regeling terzake in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest,
aanleiding zijn tot onaanvaardbare concurrentieverstoring; meer in het bijzon-
der in het licht van de bepalingen van artikel 47 van het decreet over de te beta-
len belastingen.
Op basis van het decreet en de memorie van toelichting kan nu verondersteld wor-
den dat in iedere gemeente een vergunning moet bekomen worden voor het
leveren van deze diensten, wat onzinnig is.

Het decreet moet deze problematiek verduidelijken door meer in het bijzonder de
reikwijdte van de afgeleverde vergunningen aan te geven.
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2.6 Hoofdstuk VI: Vlaamse mobiliteitsraad (MORA) 
(artikels 52 tot en met 62)

2.6.1 Samenvatting

Binnen de SERV wordt een MORA opgericht. Deze raad moet een essentiële bij-
drage leveren in een meer geïntegreerde aanpak van het mobiliteitsbeleid. Die
integratie wordt volgens het voorstel bereikt door de MORA samen te stellen uit
“vertegenwoordigers van verschillende diensten, sectoren en belangengroeperin-
gen die actief bezig zijn met één of meerdere aspecten van mobiliteit binnen het
Vlaamse Gewest”. De Vlaamse regering zal de MORA een permanent secretari-
aat ter beschikking stellen (bestaande uit personeel met een administratieve en
wetenschappelijke opleiding). Na een overgangsperiode is het de verantwoor-
delijkheid van de SERV om de huisvesting en de logistieke ondersteuning van de
MORA te verzekeren. Daarvoor zal de SERV een specifieke dotatie krijgen. Boven-
dien zou de MORA ruime adviserende bevoegdheden krijgen. Concreet zal de
MORA naast een stemgerechtigde voorzitter en ondervoorzitter, vier vertegen-
woordigers uit het goederenvervoer bevatten (door de SERV voor te dragen),
vier leden die de aanbieders van personenvervoer vertegenwoordigen en negen
leden die representatieve particuliere organisaties op het domein van vervoer en
verkeer vertegenwoordigen. Daarnaast zullen acht leden - deskundigen worden
aangeduid. Voor de eigenlijke leden zullen plaatsvervangers worden aangeduid.
Met uitzondering van uitvoeringstaken zou de MORA een ruime bevoegdheid heb-
ben tot advies, studie en aanbeveling over alle aangelegenheden die het ver-
voer aanbelangen (met inbegrip van een advies over alle ontwerpen van decreet
en besluiten, beleidsvoorbereidende documenten en het te voeren begrotingsbe-
leid inzake mobiliteit). Vertegenwoordigers van de SERV en de MINA – raad zou-
den kunnen gehoord worden door de MORA. Voor een aantal opdrachten schrijft
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het voorontwerp van decreet bovendien voor dat gelijktijdig met een adviesvraag
aan de MORA ook de MINA – raad om een advies gevraagd wordt (vooront-
werpen van decreet en besluiten, krachtlijnen over het te voeren beleid en ont-
werpen inzake beleidsondersteuning). Het decreet verandert niets aan de
bevoegdheid van de SERV inzake advisering van ontwerpen van decreet met soci-
aal – economische dimensie of ontwerpen van wet of koninklijk besluit met soci-
aal – economische dimensie die een akkoord vergen van de Vlaamse regering
(artikel 5 § 2 van het decreet op de SERV). 

Tenslotte is in het decreet expliciet bepaald dat de MORA een huishoudelijk regle-
ment moet opmaken en ter goedkeuring voorleggen aan de SERV.

2.6.2 Commentaar

Algemene bemerkingen

De SERV heeft in zijn aanbeveling van 15 september 1999 een aantal beden-
kingen geformuleerd ten aanzien van de MORA, onder meer over de weerslag
die de MORA zou hebben op de positie van de SERV t.a.v. de mobiliteitsproble-
matiek. Het mobiliteitsaspect is voor de SERV immers meer en meer een speerpunt
geworden en zal dit naar de toekomst toe uiteraard blijven. Met het huidig voor-
ontwerp van decreet worden deze bekommernissen grotendeels opgevangen,
onder meer via de decretaal vastgelegde integratie van de MORA in de SERV,
waarbij het huishoudelijk reglement van de MORA onderworpen is aan de
goedkeuring van de SERV.

Het huidig voorontwerp beantwoordt ook aan de bekommernissen van de SERV
over zijn daadwerkelijke vertegenwoordiging en betrokkenheid in de MORA. In
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de MORA zetelen namelijk 4 vertegenwoordigers uit de sector van het goede-
renvervoer, op voordracht van de SERV. Er wordt niet meer nader bepaald uit
welke organisaties deze vertegenwoordigers moeten worden afgevaardigd. Daar-
naast kunnen de plaatsvervangers deelnemen aan de beraadslagingen met raad-
gevende stem, ongeacht de aanwezigheid van de effectieven. Dit was voorheen
niet het geval.

Niettegenstaande de SERV de formule voor de oprichting, de organisatie en de
werking van de MORA zoals voorgesteld in het voorontwerp, in principe onder-
steunt, wenst de Raad, in aansluiting bij de aanbeveling van 15 september 1999,
toch nog een aantal bedenkingen te formuleren.

Ten eerste blijft de SERV van oordeel dat de grote heterogeniteit van de MORA
de kans op een vlotte en goede werking ervan kan hypothekeren. Niettegenstaande
het systematisch samenbrengen van een heterogene groep van betrokkenen het
mobiliteitsbeleid positief kan beïnvloeden (door o.a. uitschakeling van een ver-
snipperd overleg), is het niet ondenkbaar dat het vinden van een consensus over
bepaalde mobiliteitsthema’s binnen een bepaalde termijn, niet evident zal zijn.
Bij deze heterogene invulling van de vertegenwoordiging in de MORA moet het
concept van intermodaliteit evenwel ook in zijn ruime betekenis worden doorge-
trokken. Luchtvaart en zeevaart maken momenteel geen deel uit van de MORA.
Nochtans zijn zij als grote polen en generatoren van verkeer en transport direc-
te betrokkenen bij de mobiliteitsproblematiek.

Ook blijft de SERV zich vragen stellen bij de aanwezigheid van de aanbieders
van vervoer (dit zijn volgens art.53 §3 van het voorontwerp de VVM, de NMBS,
Taxistop en de Groepering van Taxi- en Locatieautobedrijven) in de MORA, temeer
daar in de MORA het beleid wordt voorbereid en geadviseerd dat zij zelf moe-
ten uitvoeren. 
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Ten slotte zouden duidelijke criteria moeten worden vastgelegd voor de selectie
van de privaatrechtelijke rechtspersonen of feitelijke verenigingen opgericht op
particulier initiatief, die in de MORA zijn vertegenwoordigd.

In het voorontwerp werd toegevoegd dat de Vlaamse regering over voorontwer-
pen van decreet m.b.t. mobiliteit, krachtlijnen van het te voeren beleid en ont-
werpen inzake beleidsondersteuning, gelijktijdig het advies van de MINA-raad
dient in te winnen. De MINA-raad versterkt hiermee zijn adviesbevoegdheid. Over
de advisering van de SERV wordt niets gezegd in het voorontwerp, waardoor
bijgevolg ook niets verandert aan de formele bevoegdheid van de SERV t.a.v. ont-
werpdecreten.
De adviesbevoegdheid die de MINA-raad nu krijgt is echter groter dan de formele
SERV-bevoegdheid. De SERV erkent de rol van de MINA-raad en aanvaardt die
bijkomende bevoegdheid in het kader van een evenwicht met de rol van de SERV,
op voorwaarde dat bij de concrete werking van de MORA ook de SERV betrok-
ken wordt bij de opdrachten die hier voor de MINA – raad aan de orde zijn. De
Raad stelt voor om dit te regelen via het huishoudelijk reglement. 

De in het voorontwerp vastgelegde decretale integratie van de MORA in de SERV
regelt nog niet alle aspecten en problemen die dergelijke integratie in de praktijk
met zich meebrengt. Daarom wordt aangedrongen op een verder overleg tussen
de minister en de SERV met het oog op het uitwerken van een praktische regeling.

Enkele specifieke bemerkingen

Artikel 53 §3 2° bepaalt dat de MORA ook vier vertegenwoordigers op voor-
dracht van de aanbieders van personenvervoer bevat. De memorie van toelich-
ting heeft het echter over zes vertegenwoordigers van de aanbieders van
personenvervoer. 
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Artikel 58 §3 bepaalt dat het huishoudelijk reglement van de MORA is onder-
worpen aan de goedkeuring van de SERV. Volgens de memorie van toelichting
moet de Vlaamse regering het huishoudelijk reglement goedkeuren. De Raad vraagt
om de memorie van toelichting aan te passen aan artikel 58 van het eigenlijke
decreet.

Volgens artikel 61 worden aan de voorzitter, de ondervoorzitter en de leden van
de MORA presentiegelden toegekend. Aangezien de SERV op 15 mei 1996 de
beslissing heeft genomen tot het pro memorie afschaffen van de presentiegelden
en de reiskosten, wordt voorgesteld om deze vergoedingen ook niet toe te passen
in de MORA en bijgevolg dit artikel te schrappen.

Artikel 62 voorziet een protocolovereenkomst tussen de Vlaamse regering en de
MORA waarin de praktische regelingen omtrent de werking, het personeel en
de financiering worden opgenomen.
Aangezien de MORA administratief – organisatorisch binnen SERV zal worden
ingebed, wordt voorgesteld om de nu voorziene overeenkomst te vervangen door
een protocolovereenkomst tussen de Vlaamse regering en de SERV over de wer-
king van de MORA.
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3. Advies : samenvatting van de belangrijkste 
commentaren en voorstellen voor tekstwijziging

De SERV staat positief tegenover de algemene strekking van het voorgelegde voor-
ontwerp van decreet. In eerste instantie meent de SERV dat de instelling van een basis-
mobiliteit in het kader van het geregeld personenvervoer een belangrijk in-
strument kan worden voor het toekomstig mobiliteitsbeleid. Voorts meent de SERV dat
een planmatige en geïntegreerde aanpak van het mobiliteitsbeleid gediend is met
een goed functionerend advies – en overlegorgaan. De voorgestelde MORA kan
daarbij een belangrijke rol spelen. De SERV waardeert het bovendien dat de rege-
ring voor de werking van de MORA een essentiële rol heeft voorzien voor de SERV. 
Tenslotte ondersteunt de SERV het initiatief van de Vlaamse regering om op een
grondige wijze het vergunningenstelsel voor de onderscheiden vormen van gere-
geld vervoer, taxidiensten en diensten voor de verhuur van voertuigen met bestuur-
der te moderniseren en in overeenstemming te brengen met de Europese
regelgeving.

Zonder afbreuk te doen aan deze algemeen positieve houding vraagt de SERV
niettemin aandacht voor een aantal meer algemene bedenkingen bij dit vooront-
werp en voor een enkele concrete voorstellen van amendering van de voorge-
stelde tekst. De SERV is ervan overtuigd dat overname van deze amendementen
geen afbreuk doet aan de strekking van het decreet. Deze algemene bedenkin-
gen en tekstwijzigingen worden hieronder samengevat. Ze zijn in punt 2 van het
advies nader gemotiveerd. In punt 2 worden voorts ook diverse tekstopmerkingen
opgenomen die n.a.v. de analyse van het voorontwerp en van de memorie van
toelichting werden gemaakt.
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Algemene bedenkingen

Het voorgestelde systeem van basismobiliteit is volgens de SERV vooral van belang
voor de relatie tussen overheid (als opdrachtgever) en de vervoermaatschappij
(als uitvoerder). De raad rekent er op dat op korte termijn het systeem kan wor-
den uitgewerkt met het oog op een effectieve versterking van het openbaar ver-
voer zowel in zijn sociale functie als in zijn bijdrage aan het oplossen van diverse
knelpunten in de mobiliteit. 

Met deze basismobiliteit kunnen op een goed onderbouwde wijze de beleidsop-
ties van de Vlaamse regering inzake openbaar vervoer omgezet worden in de
concrete opdracht aan de vervoermaatschappij. Voor een definitieve beoordeling
van het concreet op te leggen minimumaanbod zijn evenwel bijkomende gege-
vens nodig. In het bijzonder de budgettaire effecten ervan, de wijze van invoe-
ring over het gehele gewest (spreiding in de tijd en ruimte) en de weerslag van
de basismobiliteit op de dwingende eis t.a.v. de VVM om het marktaandeel van
het openbaar vervoer vooral in zones met grote congestie te verbeteren. De SERV
rekent er op dat hij deze vragen in het kader van de op te richten MORA nog
ten gronde kan bespreken.
Terughoudendheid t.a.v. het afdwingbaar karakter in hoofde van de burger t.a.v.
de VVM blijft evenwel aangewezen. De regering heeft t.a.v. daarvan geen afdoen-
de bijkomende argumentatie aangebracht die deze terughoudendheid wegneemt.

De nu voorgestelde MORA kan de goedkeuring wegdragen van de SERV – part-
ners. De SERV zal dan ook het nodige doen om de werking van de MORA te opti-
maliseren. Er wordt wel aangedrongen op verder overleg tussen kabinet en
SERV om de hier principieel geregelde integratie van de MORA in de SERV op
korte termijn concreet uit te werken. Mits goede en duidelijke afspraken rekenen
de SERV - partners op een ernstige betrokkenheid bij de werking van de MORA.
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De voorziene procedure voor de goedkeuring van het huishoudelijk reglement
moet daarvoor de nodige basis leggen. Daarbij zal het ook nodig zijn aandacht
te besteden aan een efficiënte werking van de MORA, rekening houdend met de
grote heterogeniteit in de samenstelling en de aanwezigheid van uitvoerders in
dit adviesorgaan.

De SERV stelt vast dat voor de exploitatie van taxidiensten en diensten voor de
verhuur van voertuigen met bestuurder de regering een vrij strakke regelgeving
heeft uitgewerkt. Daarmee wordt een verdienstelijke poging ondernomen om in
deze sector misbruiken uit te sluiten. Het succes ervan zal echter afhankelijk zijn
van een zeer strakke controle. En bovendien blijven sommige elementen (zoals de
vage omschrijving van “openbaar nut” bij de vergunning voor taxidiensten) van
die aard dat willekeur niet uitgesloten wordt. Vanuit het oogpunt van het mobili-
teitsbeleid is daarmee bovendien de zaak niet af. Dat geldt in het bijzonder voor
de taxidiensten. In dat verband meent de raad dat ook de meest aangewezen
afstemming tussen de marktorganisatie voor de taxidiensten en de rol ervan in het
mobiliteitsbeleid voorwerp van onderzoek en beleid moet zijn. In dat verband kan
lering getrokken worden uit initiatieven in het buitenland.

Voorstellen voor aanpassingen in het decreet

Artikel 3 is aan te vullen met een bijkomend 4° lid “begrafenisondernemingen die
voertuigen inzetten voor vervoer van personen uitsluitend tijdens de uitvoering van
begrafenisplechtigheden”.

Met verwijzing naar de toelichting in punt 2.2.2 (“exploitatie”) stelt de Raad voor
om artikel 17 § 5 te vervangen door het volgende: “De regering neemt een beslis-
sing binnen drie maanden na indiening van de aanvraag”.
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Artikel 39 moet aangevuld worden met een bepaling over de reikwijdte van de
afgeleverde vergunningen. De memorie van toelichting bij artikel 39 moet volle-
dig worden aangepast aan de bepalingen van het decreet.

Artikel 62 vervangen door het volgende: “Met de SERV zal over de wer-
king van de MORA een protocolovereenkomst worden afgesloten waarin ……..”.
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