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Disclaimer 
Dit document is bedoeld om te komen tot meer harmonisatie op eisen 
voor mobiliteitsaanbieders zodat ze MaaS-proof zijn en (op een later 
moment) goed kunnen aansluiten bij een MaaS-platform (ook wel 
MaaS provider) genoemd.  
Als overheid zijn er verschillende mogelijkheden om deze eisen te 
gebruiken. Dit kan via contracten (zoals een concessie of een taxi 
contract), dit kan via vergunningen en ook als voorwaarde bij een 
subsidie. Het is aan overheden zelf welke instrumenten ze willen 
inzetten. Het is bijvoorbeeld niet zo dat door dit document er de 
verplichting is om vergunningen te verlenen, maar als je daar wel voor 
kiest kun je dit document gebruiken om hier invulling aan te geven.  
 
Hierbij maken we een onderscheid in verschillende eisen: 

· Basis eisen MaaS (B): deze zijn een minimum die nodig 
zijn om MaaS-proof te zijn zoals het voorschrijven van 
dezelfde API 

· Overige eisen niet enkel gelinkt aan MaaS (O): Dit 
zijn eisen die je kan stellen aan aanbieders die niet zo zeer 
strikt nodig zijn om MaaS te realiseren, maar wel slim zijn om 
te doen vanuit een ander oogpunt (bijvoorbeeld datalevering 
om je eigen beleid te scherpen, of iets wat wettelijk verplicht 
is.  

· Vrije keuze (V): Dit zijn eisen waarbij je als overheid zelf 
een keuze kan maken over of en hoe je dit meeneemt 
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1 Aanleiding en introductie 
 
Provincie Noord-Brabant wil naar het slimste en duurzaamste mobiliteitssysteem van Europa, 
waarin de reiziger centraal staat. MaaS, mobiliteit als dienst, is daarbij een relevant concept, dat 
nog in de kinderschoenen staat. MaaS gaat uit van een divers aanbod van mobiliteit, bestaande 
uit eigen vervoer, openbaar vervoer én deeldiensten zoals deelauto’s, deelfietsen of scooters. 
MaaS vereist samenwerking tussen MaaS providers en de aanbieders van mobiliteit, de Transport 
Operators. Welke afspraken moeten Gemeenten met deze Transport Ondernemers maken? En 
waarom? Deze notitie geeft een overzicht van mogelijke afspraken. 
 
Transitiestrategie 
In de transitiestrategie definieert de Provincie een aantal noodzakelijke stappen om de belofte aan 
de reiziger waar te kunnen maken (zie inzet). 

 
Provincie heeft de opgave om een algemeen overzicht van eisen aan uitvoerders van gedeelde 
mobiliteit (operators) op te stellen/vast te leggen, zodat provinciale en lokale overheden efficiënt 
én eenduidig met deze uitvoerders tot afspraken kunnen komen. Dit overzicht is tevens afgestemd 
in het MaaS Zuid-Nederland overleg. Dit document is een overzicht van die eisen en afspraken, 
ontleend aan het gemeentelijk deelvervoerbeleid Eindhoven, aangevuld met inzichten uit:  
· Gemeentelijk deelvervoerbeleid Den Haag 
· Gemeentelijk deelvervoerbeleid Rotterdam  
· Eisen aan de partijen die uitvoering geven aan de 7 regionale pilots van I&W en gemeenten 
· Eisen rondom technische (landelijke) standaarden die beschikbaar zijn 
· CROW MaaS-waardige bestekeisen 
· ACM Advies regulering van de OV-betaalmarkt 
· Eisen voortkomende uit G5 Openbike II  
· Eigen onderzoek/ervaring Enigma 
 
Het doel van dit document is primair om gemeenten die zijn betrokken bij de mobiliteitsplannen 
van Provincie Noord-Brabant handvatten te geven om goede eisen te stellen aan uitvoerders van 
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gedeelde mobilitei En om afspraken te maken om minimale vereisten als gemeente mee te geven 
als de mogelijkheid daartoe is.  
  
Denkkader 
MaaS is een samenspel van meerdere marktpartijen en overheden om reizigers, of het nu voor 
woon-werkverkeer of voor vrijetijd besteding is, van vertrekpunt naar bestemming te krijgen 
middels openbaar vervoer en/of deelvervoer. Gebruik van een eigen auto is niet of minder 
noodzakelijk, al blijft het een belangrijk onderdeel van het integrale mobiliteitssysteem. Als de 
reiziger MaaS omarmt, vormt dat een belangrijke bijdrage aan duurzaamheidsdoelen, bestrijden 
van congestie op wegen en het verbeteren van de bereikbaarheid van locaties. MaaS draagt ook 
bij aan een inclusieve samenleving door niet bezit van, maar toegang tot mobiliteit meer centraal 
te stellen. 
 
De essentie van het samenspel is dat de MaaS-provider een combinatie van 
vervoersmogelijkheden (van operators) als een keten plant, naar voorkeuren van de klant. 
Bijvoorbeeld met een (eigen) fiets naar een bushalte, met de bus naar een treinstation, met de trein 
naar een stad en daar met een scooter naar de bestemming. En dat vervolgens de operators in 
die keten die klant ook daadwerkelijk de vervoersmogelijkheden bieden. Zodat zo’n ketenreis één 
voorspelbare, betrouwbare reis wordt. Provider en Operator(s) bieden daarmee gezamenlijk de 
beste reis, iets wat elk van de partijen afzonderlijk zelf niet had kunnen doen. De gebruiker krijgt 
meer (gecombineerde) keuze-opties dan in geval van individuele operators. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ecosysteem, rol van de overheid 
Voor/door MaaS ontstaat een nieuw ecosysteem. In dit ecosysteem zijn een deel van de rollen en 
verantwoordelijkheden van partijen anders dan voor het ontstaan van MaaS. Partijen zijn daarbij 
niet automatisch voorstander van een MaaS-aanpak, en willen mogelijk liever proberen op eigen 
kracht een onderneming te voeren (niet afhankelijk te zijn van het samenspel). (Lokale) overheden 
hebben mede om deze reden een belangrijke rol in het stimuleren of afdwingen van het 
samenspel, ten einde eerder de belofte van MaaS te kunnen realiseren en de gebruiker een 
bredere en optimale vervoerskeuze te kunnen aanbieden. 
 
Bovendien is een andere inrichting van het vervoersaanbod nodig om in een MaaS-context 
interessant te zijn voor reizigers. Het aanbod moet flexibeler worden en meer keuzes bieden. Er 
moeten nieuwe aanbieders van vervoer komen - Transport Operators (TO), die met gebruik van de 
openbare ruimte en voorzieningen reizigers vervoeren of vervoersmiddelen bieden. (Lokale) 

MaaS 
Provider 

Transport 
Operator 

Overheden Klant 
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overheden moeten dit nieuwe gebruik reguleren om misbruik, overlast en verrommeling van de 
openbare ruimte te voorkomen. 
 
Opbouw document 
(Lokale) overheden kunnen in een samenwerkingsovereenkomst, via een vergunning, via een 
subsidie of via een aanbesteding eisen stellen aan aanbieders van vervoermiddelen. Voor een 
deel zijn deze eisen afhankelijk van lokale keuzes of van het type Transport Operator.  Dit 
document is een weerslag van eisen van wat elders in Nederland (met name Eindhoven, Den 
Haag en Rotterdam, met inzichten uit TOMP, Openbike II en ROK MaaS) door overheden wordt 
toegepast in vergunningen aan Transport Operators. Hoofdstuk 2 is een beschrijving van diverse 
onderwerpen met opties voor het reguleren van deelmobiliteit.  
 
Vervolgens geeft hoofdstuk 3 een overzicht van mogelijke eisen waarin (lokale) overheden een 
keuze kunnen maken welke te gebruiken. Dit document is immers bedoeld om te komen tot meer 
harmonisatie op eisen voor mobiliteitsaanbieders zodat ze MaaS-proof zijn en (op een later 
moment) goed kunnen aansluiten bij een MaaS-platform (ook wel MaaS provider) genoemd.  
Hierbij maken we een onderscheid in verschillende eisen: 

· Basis eisen (B): deze zijn een minimum die nodig zijn om MaaS-proof te zijn zoals het 
voorschrijven van dezelfde API 

· Aanvullende eisen (A): Dit zijn eisen die je kan stellen aan aanbieders die niet zo zeer 
strikt nodig zijn om MaaS te realiseren, maar wel slim zijn om te doen vanuit een ander 
oogpunt (bijvoorbeeld datalevering om je eigen beleid te scherpen, of iets wat wettelijk 
verplicht is.  

· Vrije keuze (V): Dit zijn eisen waarbij je als overheid zelf een keuze kan maken over of en 
hoe je dit meeneemt 
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2.Verschillende manieren om eisen te stellen  
 
Doel van het reguleren van (gedeelde) mobiliteit 
Regulering van deelvervoer door gemeente en/of Provincie Noord-Brabant is bedoeld om: 
· Het aanbieden van kwalitatief (gedeelde) mobiliteit, met name tussen start/eindpunt van de 

reis en HUB (knooppunt waar verschillende vormen van vervoer samenkomen), te stimuleren; 
· Het beslag op de openbare ruimte vooraf goed te regelen/beheersbaar te houden; 
· Eisen ten aanzien van milieubelasting mee te nemen in de regulering; 
· Wettelijk te kunnen ingrijpen bij ongewenste/onveilige situaties; 
· Te borgen dat relevante data beschikbaar wordt gesteld aan de gemeente/provincie; 
· Grip te houden op de locatie van deelvoertuigen (straatbeeld, serviceniveau minder 

aantrekkelijke locaties). 
· Gebruiksefficiency afdwingbaar te maken, zodat de mobiliteitsdiensten betaalbaar blijven. 
 
Behalve ‘reguleren’ zijn er ook andere omgangsvormen met Transport Operators denkbaar. 
Gemeente ‘s-Hertogenbosch benoemt naast reguleren (middels een Schaarse vergunning) als 
alternatieven: 
· Beperkt reguleren (samenwerkingsovereenkomst) en  
· Aanbesteden (concessie, opdracht of publiek/private overeenkomst). 
 

 
(Uit: Concept Beleidskader Deelmobiliteit ’s-Hertogenbosch, februari 2021) 
 
De meeste gemeenten die een omgangsvorm met deelvervoer willen, kiezen voor een schaarse 
vergunning of samenwerkingsovereenkomst. De beschreven eisen en afspraken kunnen ook in 
andere vormen worden opgenomen. 
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Soorten regulering 
Gemeenten kunnen kiezen voor het reguleren van deelvervoer door het afgeven van zgn. 
schaarse ontheffingen of -vergunningen. Hiermee is het eenvoudiger condities voor te schrijven die 
ervoor zorgen dat beleidsdoelen worden nageleefd. Een belangrijk aandachtspunt bij het 
verlenen van een vergunning aan een Transport Operator is om de regels zowel toepasbaar te 
maken voor ‘standalone’ gebruik (d.w.z. gebruik van voertuig van de Transport Operator, 
geboekt door app van de Transport Operator) als voor (later) gebruik in een MaaS ecosysteem.  
 
Bij het besluit vergunningen voor (deel)vervoer te verlenen dient een beslissing gemaakt te worden 
over ten minste de volgende onderwerpen: 
 
· Type regulering  

o Geen vergunningsplicht (geen controle en kans op verrommeling openbare ruimte) 
o Gewone vergunning (minder goed sturend te verlenen omdat aantal niet begrensd is) 
o Schaarse ontheffing/vergunning (makkelijkst om afspraken omtrent inzet vervoermiddelen 

te maken en aantal Transport Operators te reguleren) 
o Concessieverlening 
o Subsidieverlening 
o Samenwerkingsovereenkomst 

 
· Scope vergunningsplicht  

Per vervoermiddel en manier van aanbieden kunnen er andere keuzes gemaakt worden ten 
aanzien van de wijze van reguleren. Bijvoorbeeld: Eindhoven, Rotterdam en Den Haag 
verlenen vergunningen voor deelfietsen en LEV’s; deelauto’s vielen tot voor kort onder 
bestaande (openbare ruimte) regels. Vervoermiddelen die kunnen worden meegenomen in 
regulering, zijn: 
o Deelfietsen, deel-ebikes, deelscooters, deel-escooters etc. 
o LEV’s 
o Deelauto’s (worden soms ook via parkeervergunning gereguleerd) 
o Elektrische step (nog niet RDW goedgekeurd) 
o Elektrische brommobiel (BIRO’s etc.) 
o Overige vormen, b.v. (elektrische) bakfiets 
o Buurtauto’s – uitlenen van particuliere auto’s (b.v. SnappCar, MyWheels) 
o Experimentele voertuigen (met type-goedkeuring) 
o Bewonersinitiatieven (hiervoor zijn nog geen voorbeelden bij andere gemeenten); 
o Verhuur deelvoertuigen vanuit particuliere ruimte (bv OV-fiets, hotel, fietsenmaker).  

 
· Samenwerken vergunning verstrekkers  
Voor uniformiteit en om te leren van elkaar 

o Vergunning per gemeente – vergunning kan aansluiten op gemeentelijke behoeften 
o Hoe samenwerken als ene gemeente wel en andere geen vergunning hanteert? 
o Hoe samenwerken met eigenaren van private of publiek/private terreinen (NS, 

bedrijventerreinen etc); 
o In het belang van burgers en Transport Operators doen gemeenten er goed aan om 

vergunningen/vergunningsvoorwaarden op elkaar af te stemmen 
 
· Beslag op de openbare ruimte 

o Vergunning voor exploitatie  
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o Vergunning voor gebruik van de openbare ruimte (stallingen, laadplekken) bij back-to-
one/back-to-many modellen 

o Alleen met werken met free-floating deelvervoer, eventueel middels geo-fencing tot 
bepaalde aangewezen gebieden beperkt 

 
· Milieu vereisten 

o Per voertuigcategorie kunnen minimale milieueisen te worden vastgesteld (deze zullen 
anders zijn voor bv. Elektrische fietsen en een (particuliere) buurtauto) 

 
· Aanbod voertuigen (in afstemming op de vraag) 

o Minimaal en maximaal aantal voertuigen per categorie (per gemeente/locatie) 
o Minimaal en maximaal aantal Transport Operators per categorie (diversiteit in aanbod 

bevorderen) 
 
· Duur vergunning 

o (Rotterdam verleent vergunning voor de duur van 5 jaar, Eindhoven voor 2 jaar, met optie 
verlening) 

o Mogelijkheden in de toekomst een reeds lopende vergunning eenvoudig flexibel aan te 
passen en te verlengen. 

o Vooraf evaluatiemomenten bepalen 
 
· Behandelingsproces 

o Hoe ga je om met potentieel grotere vraag naar vergunningen dan aanbod? 
o Hoe beoordeel je de kwaliteit van een aanbieder, en wat is voldoende kwaliteit? 
o Aanvragen behandelen in volgorde van binnenkomst OF 
o Aanvragen behandelen na een bepaalde datum. (Dit is een nieuwe materie voor bijna 

alle betrokkenen, dus goed om alle aanvragen inclusief ingediende plannen met elkaar te 
kunnen vergelijken. En geeft ook de mogelijkheid om met aanvragers in gesprek te gaan 
indien nodig.) 

 
· Vergunningen moeten worden verleend in overeenstemming met de eisen gesteld in:  

o Burgerlijk Wetboek 
o Wet personenvervoer 2000 
o Wegenverkeerswet 1994 
o AVG 
o RVV 1990 
o Eventuele ‘APV’ per gemeente 
o Ook tbv pilots bv conform ruimte experimenteerwet etc? 

 
· Vergunning staat optioneel naast andere (contractuele) afspraken met de partij, bijvoorbeeld 

met betrekking tot: 
o Subsidie of andere vorm van financiering 

 

3 Eisen en voorwaarden 
Op de volgende pagina’s staat een verzameling van eisen uit verschillende bronnen die gesteld 
worden aan partijen die als Transport Operator een of meerdere types deelvoertuig willen 
uitbaten. Daarbij is gebruik gemaakt van de beleidsregels van gemeenten Eindhoven, Den Haag 
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en Rotterdam. Het gemeentelijk deelvervoerbeleid Eindhoven is daarbij leidend en eisen die 
daarop gebaseerd zijn staan in de linker kolom benoemd. Indien andere gemeenten een andere 
invulling kiezen, is dat in de toelichting opgenomen. Als een eis niet gebaseerd is op Eindhoven, is 
de bron in de rechter kolom benoemd. Dit document is vervolgens aangevuld in het MaaS Zuid-
Nederland overleg. 
 
De eisen kunnen dienen als richtlijn bij het opstellen van de eisen aan deelvervoerders in 
gemeenten in Provincie Noord-Brabant. Waar relevant staan naast de eisen opmerkingen die van 
toepassing zijn voor de situatie in gemeenten of Provincie Noord-Brabant in het bijzonder. Hierbij 
maken we een onderscheid in verschillende eisen: 

· Basis eisen MaaS (B): deze zijn een minimum die nodig zijn om MaaS-proof te zijn 
zoals het voorschrijven van dezelfde API 

· Overige eisen niet enkel gelinkt aan MaaS (O): Dit zijn eisen die je kan stellen 
aan aanbieders die niet zo zeer strikt nodig zijn om MaaS te realiseren, maar wel slim 
zijn om te doen vanuit een ander oogpunt (bijvoorbeeld datalevering om je eigen beleid 
te scherpen, of iets wat wettelijk verplicht is.  

· Vrije keuze (V): Dit zijn eisen waarbij je als overheid zelf een keuze kan maken over of 
en hoe je dit meeneemt. 

De Basis (B) en Overige (O) eisen, zijn de minimale eisen die iedere gemeente zou moeten stellen 
(groen gearceerd).  
 
Toelatingsvoorwaarden 
 
B / O / V 
1 

Omschrijving Toelichting/opmerkingen 

O Transport Operator mag gelijktijdig één 
vergunning per deelvoertuigcategorie in 
gebruik hebben (per gemeente) 

 

V Transport Operator is rechtspersoon en niet 
verweven met andere onderneming die voor 
dezelfde deelvoertuigcategorie een vergunning 
aanvraagt 

 

O Vergunning is niet overdraagbaar  

O Transport Operator heeft een 
aansprakelijkheidsverzekering 

 

V Transport Operator heeft als hoofdactiviteit het 
aanbieden van deelvervoer. Dit moet blijken uit 
de statuten en feitelijk handelen van de 
aanbieder. 

Deze eis is erop gericht om 
TO’s te krijgen die ervaring 
hebben op het gebied van 
mobiliteit. Maar er zijn ook 
voorbeelden van aanbieders 

                                                
1 B = Basis eis gelinkt aan MaaS, O = Overige eis niet enkel gelinkt aan MaaS, V = Vrije keuze door gemeente zelf te 
bepalen wel/niet gebruiken.  
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die niet mobiliteit als 
hoofdactiviteit hebben, dus met 
deze eis sluit je mogelijk ook 
partijen uit.  

V Transport Operator heeft vast Nederlands- en 
Engelstalige aanspreekpunt (telefonisch en via 
mail) dat op werkdagen op reguliere tijden 
bereikbaar is. Ook is Transport Operator 24/7 
via een noodnummer bereikbaar. 

 

V Transport Operator biedt deelmobiliteit aan: 

· Zonder vaste stallingsinfrastructuur (free-
floating) 

· Back-to-many 
· Back- to-one  
 

Wijze van aanbieden 
deelvervoer vastleggen in 
vergunning. Elke aanbieder 
hanteert in principe één van 
deze systemen. Eindhoven heeft 
in haar beleid alleen free-
floating staan, andere 
gemeenten noemen ook de 
andere. 

V Transport Operator overlegt een compleet en 
realistisch plan van aanpak met ten minste: 

· Implementatieplan – wat Transport 
Operator wil bereiken en hoe zij denkt dit 
te gaan doen. 

· (Her)verdelingsplan – ter voorkoming van 
een clustering van voertuigen op enkele 
locaties: plan m.b.t. het fysiek herschikken 
van voertuigen. 

· Veiligheidsplan – hoe wordt veiligheid van 
de gebruiker gewaarborgd 

· Onderhoudsplan – hoe zorgdragen voor 
schone en goed onderhouden voertuigen 

· Klachtenplan – afspraken m.b.t. 
klachtenafhandeling van gebruikers en 
derden. 

· Dataplan – welke data wordt geleverd aan 
de gemeente/provincie en hoe 

 

 
 

                                                
2 B = Basis eis gelinkt aan MaaS, O = Overige eis niet enkel gelinkt aan MaaS, V = Vrije keuze door gemeente zelf te 
bepalen wel/niet gebruiken.  

B / O / V 
2 

Omschrijving Toelichting/opmerking 
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3 Zie opmerking over Bravo merk onder ‘Aandachtspunten algemeen’ aan het einde van dit document 

O Deelvoertuigen moeten zijn type-goedgekeurd 
door RDW 

 

V Deelvoertuigen moeten emissievrij zijn, incl. 
emissievrij opladen indien elektrisch 

Deze eis is in veel situaties 
nog niet haalbaar. Advies: 
weglaten indien het in de 
specifieke situatie niet 
haalbaar is 

O Deelvoertuigen zijn ogenblikkelijk uniek te 
identificeren (met bijvoorbeeld een nummer) en 
lokaliseren middels een trackingsysteem 

Met deze voorziening kan de 
Operator beter beheer 
voeren over de voertuigen, 
en heeft handhaving door 
gemeente ook een referentie 
naar individuele voertuigen 

V Deelvoertuigen dienen voldoende beveiligd te 
zijn tegen diefstal en vandalisme 

 

O Deelvoertuigen dienen WA verzekerd te zijn  

V Deelvoertuigen bevatten uitsluitend reclame voor 
eigen onderneming (evt. ook Bravo3) 

 

O Transport Operator houdt veilig 
registratiesysteem in stand zodat onjuist gebruik 
van deelvoertuigen tot een minimum wordt 
beperkt 

 

V Transport Operator moet een website en een 
app aanbieden met in de app ten minste:  

· Kaart met real-time informatie over locatie 
van de beschikbare deelvoertuigen  

· Mogelijkheid voor gebruiker om alleen 
gebruikmakend van app te reizen (dus geen 
mobiliteitskaart nodig) 

· Basisinformatie Transport Operator, incl. 
contactgegevens en FAQ 

· Heldere gebruiksvoorwaarden, tarieven en 
privacyverklaring. Gebruiker wordt 
voorafgaand aan gebruik volledig en 
transparant geïnformeerd over 
gebruiksvoorwaarden (waarborgsommen, 
eigen risico, verantwoordelijkheden 
gebruiker) 

· Bij wijzigingen in gebruiksvoorwaarden dient 
gebruiker eerst akkoord te gaan voor (weer) 
gebruik te maken van de dienst. 

 
 

 
 

Een mobiliteitskaart beperkt 
de ruimte voor 
interoperabiliteit. Als deze eis 
niet direct uitvoerbaar is, dan 
een termijn opnemen 
(bijvoorbeeld: binnen 5 jaar). 
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Voertuigplafonds  
 
Het aanbod van (deel)voertuigen dient voldoende te zijn om aan de vraag te voldoen, zonder dat 
een overschot aan voertuigen het straatbeeld overheerst. Daarnaast kan het bij grotere vraag 
zinvol zijn om marktwerking te stimuleren door meerdere Transport Operators in hetzelfde gebied 
actief te laten zijn. Onderstaande tabel is een samenvoeging van de tabellen gebruikt door 
gemeente Eindhoven, Den Haag en Rotterdam. 
Het onderstaande is aan gemeenten zelf om wel of niet toe te passen.  
 

Deelvoertuig 
categorie 

Minimaal 
aantal 
voertuigen in 
gemeente 

Maximaal 
aantal 
voertuigen in 
gemeente 

Maximaal 
per 
vergunning 

Minimaal en 
maximaal aantal 
Transport 
Operators 

Fiets     
Elektrische fiets     
Elektrische bromfiets     
Elektrische step     
Elektrische 
brommobiel (w.o. 
Biro) 

    

Deel auto     
Buurtauto     
Overige vormen (w.o. 
bakfiets) 

    

Experimenteel     
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Exploitatievoorwaarden 

 
B / O / V 
4 

Omschrijving Toelichting/opmerking 

V Defecte deelvoertuigen dienen binnen 24 uur 
gerepareerd of verwijderd te worden. 

Andere gemeenten 
hanteren: R’dam= 48 uur; 
Den Haag = binnen 4 uur 
indien tussen 9 en 18 
gemeld, anders voor 12.00 
de volgende dag 

V Transport Operator draagt er zorg voor dat 
voertuigen altijd heel, veilig, schoon en netjes zijn, 
conform het goedgekeurde onderhoudsplan  

 

O Transport Operator draagt er zorg voor dat ieder 
voertuig is uitgerust met ten minste de wettelijk 
verplichte attributen (licht, bel, helm, 
gevarendriehoek etc.) 

 

V Transport Operator houdt zich aan afgesproken 
zonering en draagt binnen 24 uur zorg voor 
hinderlijk of foutgeparkeerde deelvoertuigen. 

R’dam = 48 uur; Den Haag 
= binnen 4 uur indien tussen 
9 en 18 gemeld, anders 
voor 12.00 de volgende 
dag 

V Transport Operator dient software aan te passen 
zodat het onmogelijk is voor de gebruiker om in 
een niet toegestaan gebied de verhuring te 
beëindigen.  

 

V Transport Operator dient voor bepaalde voertuig 
categorieën middels geo-fencing 
snelheidsbeperkingen instelbaar te maken of een 
stallingsverbod in te stellen via geofencing, 
bijvoorbeeld in parken en binnensteden waar een 
APV geldt. 

 

V Transport Operator dient tijdig voertuigen te 
herverdelen om ongewenste clustering te 
voorkomen en beschikbaarheid op alle locaties te 
garanderen, conform het goedgekeurde 
(her)verdelingsplan  

 

V Transport Operator dient per maand ten minste 
75% van overeengekomen aantal voertuigen (per 
categorie) beschikbaar te hebben.  

Bij Rotterdam is dit 90% 

                                                
4 B = Basis eis gelinkt aan MaaS, O = Overige eis niet enkel gelinkt aan MaaS, V = Vrije keuze door gemeente zelf te 
bepalen wel/niet gebruiken.  
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 Gebruiksratio: jaar 1 – gemiddeld 1 rit per dag 
per deelvoertuig; jaar 2 – 2 ritten per dag 
gemiddeld. Daarnaast maximaal 4 dagen 
stilstand toegestaan per deelvoertuig. 

R’dam: bij back-to-one 
vervoersmiddelen [OV fiets, 
bakfiets] die voor meerdere 
dagen gehuurd worden 
geldt dit niet;  
Den Haag: maximaal 5% 
van voertuigen staat langer 
dan 7 dagen ongebruikt op 
een locatie; maximaal 20% 
van voertuigen staat langer 
dan 3 dagen op een locatie 

V Gemeente ontvangt binnen één werkdag 
terugkoppeling op afhandeling (door gemeente 
gemelde) klachten, in overeenstemming met het 
goedgekeurde klachtenplan 

 

V Mogelijkheid uitbreiding van aantal voertuigen 
van een bepaalde Transport Operator afhankelijk 
van: 
· Gebruikersratio (# keer voertuig per dag 

gebruikt) 
· Adequate afhandeling van klachten  
· Vertrouwen in de ondernemer 
· Doorontwikkeling van originele PvA 

 

V Transport Operator werkt mee aan gezamenlijk 
oplossingen bij verkeersproblemen  

 

V (Alleen) bij bewezen misbruik van haar diensten 
mag de Transport Operator toegang weigeren tot 
bepaalde MaaS Providers of klanten. 

Bron: Openbike  

Onder misbruik wordt 
bijvoorbeeld verstaan: niet 
voldoen aan bilaterale 
afspraken 

V Transport Operator accepteert door (toegestane) 
3e partijen uitgegeven vervoersbewijzen en 
betaalinstrumenten 

Zoals bijvoorbeeld de OV-
chipkaart. Deze eis alleen 
opnemen voor Transport 
Operators die logischerwijs 
gebruik kunnen maken van 
deze voorzieningen. 

Bron: CROW  

V Transport Operator handelt 90% van de klachten 
van reizigers binnen 3 dagen af en 100% van de 
klachten van reizigers binnen 20 dagen 

CROW hanteert 20 dagen 
voor alle klachten. 

Bron: Openbike 

V Bij uit roulatie nemen van een voertuig dient deze, 
voordat hij weer in het verkeer wordt gebracht, 
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onherkenbaar te worden gemaakt als voertuig 
behorende bij de Transport Operator   

 

Data 

 
B / A / V 
5 

Omschrijving Toelichting/opmerking 

O Transport Operator past principe van 
dataminimalisatie toe: TO verzamelt en 
bewaart niet meer (klant)data dan 
noodzakelijk voor functioneren van de 
dienst. 

Volgens AVG 

O De gemeente is nooit de opdrachtgever 
voor het verzamelen van data. 

De gedachte is dat met deze duiding 
gemeente geen verwerkings-
verantwoordelijke is die taken 
uitbesteedt aan Transport Operator. 
Er is dan ook geen 
verwerkersovereenkomst nodig. 

O Transport Operator past alle (NL en EU 
wettelijk) vereiste en gebruikelijke 
maatregelen toe die bijdragen aan: 
· Beveiliging van data en systemen 
· Privacy van gebruikers 
· Voorkomen van misbruik 

 

V Transport Operator biedt per kwartaal 
rapportage aan over hoe is voldaan 
aan toelatings- en 
exploitatievoorwaarden, en plan van 
aanpak  

Afhankelijk van de grootte van de 
Transport Operator kan een online 
dashboard met rapportgenerator ook 
een optie zijn.  

O Transport Operator levert data omtrent 
verplaatstingsgedrag elk kwartaal (of 
eerder op verzoek) aan via CROW 
dashboard (GBFS+ en TOMP API). 

Advies: vraag met een hogere 
frequentie om die informatie, 
bijvoorbeeld dagelijks, per uur of zelfs 
real time. 

Dit dashboard maakt het mogelijk de 
uitvoering van de vergunning te 
controleren. Het dashboard toont 
waar welke van de vervoermiddelen 
staan/zijn, wat de status is (verhuurd, 
beschikbaar) en hoe lang het al die 
status heeft.  

                                                
5 B = Basis eis gelinkt aan MaaS, O = Overige eis niet enkel gelinkt aan MaaS, V = Vrije keuze door gemeente zelf te 
bepalen wel/niet gebruiken.  
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V Transport Operator levert, zonder extra 
kosten, geanonimiseerd en 
geautomatiseerd te lezen per kwartaal: 

· Aantal unieke gebruikers 
· Aantal actieve gebruikers 
· Aantal km per rit 
· Aantal ritten per dag 
· Gemiddelde duur gebruik per rit 
· Tijdstip (start, einde) 
· Locatie herkomst en bestemming 
· Gebruikersratio: aantal beschikbare 

en in gebruik zijnde voertuigen per 
buurtcode 

· Aantal defecte voertuigen 
· Aantal en locaties vernielde 

voertuigen 
· Ontvangen meldingen, klachten en 

oplostijd hiervan 
· Geanonimiseerde 

verplaatsingsgegevens 

Deze eis komt uit de 
Raamovereenkomst van I&W met 
betrekking tot de MaaS-pilots en 
wordt door sommige gemeenten als 
eis gebruikt. 

Advies: binnen de MaaS 
gemeenschap is over deze eis een 
breed gedragen zorg met betrekking 
tot de AVG. Het is daarom raadzaam 
hierover juridisch advies in te winnen. 

Een andere zorg betreft de 
concurrentiegevoeligheid van deze 
data. Die kan worden weggenomen 
door geheimhouding van de data af 
te spreken. 

V Wanneer Transport Operator een 
onderzoek doet onder zijn gebruikers, 
ontvangt gemeente een 
(geanonimiseerde) kopie van de 
resultaten 

Rotterdam eist dat de TO minstens 1x 
per jaar onderzoek moet doen; 
onderzoek(-svragen) wordt mede 
door gemeente opgesteld – o.a. 
modal shift, trends en ontwikkeling, 
verschillen in gebruik over de tijd 

V Gemeente ontvangt eens per periode 
het aantal ritten dat bij Transport 
Operator via Derden en het aantal dat 
via de app van de Transport Operator is 
geboekt  

 

V Er wordt een 
geheimhoudingsovereenkomst en waar 
nodig een verwerkersovereenkomst 
getekend. 

 

 
Eisen in verband met MaaS 
 
MaaS heeft als doel reizigers te voorzien in het plannen, boeken, betalen en reizen van 
multimodale en op maat gemaakte reismogelijkheden. Voor dat doel moeten aanbieders van 
deelvervoer (de Transport Operators) hun aanbod digitaal beschikbaar stellen aan MaaS 
Providers. Het is belangrijk dat in de eisen aan en afspraken met Transport Operators zeker wordt 
gesteld dat zij meewerken aan MaaS. In dit hoofdstuk staan de specifieke eisen in verband met 
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MaaS. 
 
Interoperabiliteit  
De Transport Operator staat toe en maakt mogelijk dat andere partijen (onder voorwaarden) de 
Deelvoertuigen van de Transport Operator verhuren en vice versa. Dit omvat alle stappen van het 
verhuurproces, dus: alle interactie met de gebruiker, het zoeken en boeken van een voertuig, het 
ontgrendelen, starten en beëindigen van de huur, het openen en sluiten van het slot én het betalen 
voor het gebruik.  
 
Niveaus van integratie6 

In de pogingen die in de (wetenschappelijke) literatuur zijn gedaan om MaaS te definiëren, wordt 
‘integratie’ vaak als kapstok gebruikt. Denk aan de integratie van reisinformatie met het boeken en 
betalen van de reis, of de integratie van het aanbod aan uiteenlopende vervoersdiensten en -
modaliteiten in bundels. Sochor et al. (2017) hebben een typologie ontwikkeld waarbij vier 
niveaus van integratie worden onderscheiden, plus een basisniveau zonder integratie (zie figuur 
1):  

Niveau 0 = geen integratie. Dit basisniveau verwijst naar de situatie waarin voor uiteenlopende 
vervoermiddelen afzonderlijke diensten worden aangeboden.  

Niveau 1 = integratie van informatie. Op dit niveau wordt reisinformatie aangeboden via 
(multimodale) reisplanners, waarbij informatie over routes en kosten al dan niet is inbegrepen. De 
toegevoegde waarde die niveau 1 heeft voor de gebruiker, is dat het de keuze voor het tijdstip, 
de route of de te gebruiken vervoerwijze voor verplaatsingen makkelijker maakt.  

Niveau 2 = integratie van zoeken, boeken en betalen. Op dit niveau faciliteert MaaS het 
vinden, boeken en betalen van losse verplaatsingen. De toegevoegde waarde van niveau 2 voor 
de gebruiker is dat het zoeken, boeken en betalen wordt gecombineerd in één loket (bijvoorbeeld 
via een app met een vooraf geregistreerde creditcard).  

Niveau 3 = integratie van vervoersdiensten in abonnementen en bundels. Op dit niveau voorziet 
MaaS niet alleen in losse verplaatsingen maar faciliteert de dienst de complete dagelijkse 
mobiliteitsbehoefte van personen en huishoudens door uiteenlopende vervoermiddelen via bundels 
en/of abonnementen aan te bieden. De toegevoegde waarde van niveau 3 voor de gebruiker is 
dat MaaS nu een alternatief biedt voor alle dagelijkse mobiliteit. Daarmee kan het ook ter 
vervanging dienen voor het bezit van een eigen auto (aldus Sochor et al., 2017).  

Niveau 4 = integratie van maatschappelijke doelen. Op dit niveau gaat MaaS verder dan 
alleen het samenbrengen van de mobiliteitsvraag en het mobiliteitsaanbod. Vraag en aanbod 
worden nu gecombineerd met maatschappelijke doelen, zoals het verminderen van het 
autogebruik/-bezit of het bevorderen van de leefbaarheid in de steden.  
 
 
 
 
                                                
6 Bron: KIM – Meer zicht op MaaS – 9-2018 
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B / O / V 
7 

Omschrijving Toelichting/opmerking 

B Transport Operator werkt 
volledig interoperabel met 
elke MaaS Provider die 
dat wenst, en integreert 
daarbij op tenminste KIM 
Niveau 2. 

Interoperabiliteit betekent dat TO toestaat en 
mogelijk maakt dat andere partijen (onder 
voorwaarden) het deelvervoer verhuren. Dit omvat 
alle stappen van het verhuurproces, dus: alle 
interactie met de gebruiker, het zoeken en 
selecteren van een fiets, het starten en beëindigen 
van de huur, het openen en sluiten van het slot én 
het betalen voor het gebruik. 

Bron: Eindhoven, aangevuld met KIM norm. 

V Transport Operator werkt 
toe naar een integratie op 
KIM Niveau 3 of hoger. 

 

B Transport Operator is 
binnen 6 maanden in staat 
te integreren met MaaS 
Providers middels een 
Open Standaard zoals de 
TOMP API. 

Eindhoven schrijft TOMP API verplicht voor. Diverse 
andere gemeenten achten het juridisch niet 
haalbaar om één API verplicht te stellen, en 
verwijzen naar “een open standaard zoals de 
TOMP API”. Advies is om deze bredere invulling 
aan te houden. 

De TOMP API omvat GBFS+. GBFS+ is een 
standaard voor een KIM Niveau 1 integratie.  De 
TOMP API maakt een bredere integratie op Niveau 
2 mogelijk. 

B Transport Operator mag 
geen exclusiviteit met een 
MaaS Provider afspreken. 

 

B Ketenverantwoordelijkheid: 
Ook als de MaaS Provider 
taken van de Transport 
Operator overneemt blijft 
de Transport Operator 
verantwoordelijkheid 
dragen voor alle afspraken 
die met gemeente zijn 
afgesproken. 

Zorgt ervoor dat Transport Operator en MaaS 
Provider gedegen afspraken maken met elkaar 

Bron: Openbike  

B Non-discriminatie beginsel: 
de eigen propositie van de 
Transport Operator wordt 

Het aanbod van de voertuigen van de TO mag 
door de TO via derden niet duurder of 

                                                
7 B = Basis eis gelinkt aan MaaS, O = Overige eis niet enkel gelinkt aan MaaS, V = Vrije keuze door gemeente zelf te 
bepalen wel/niet gebruiken.  
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niet voorgetrokken voor 
die van MaaS Providers.  

onaantrekkelijker zijn dan via het eigen kanaal van 
de TO. 

Bron: alle gemeenten en CROW 

B Transport Operator past 
geen prijsdiscriminatie toe 
naar wederverkopers van 
de dienst (zoals MaaS 
providers). 

Bron: CROW 

Deze eis kun je ook zien als een onderdeel van de 
vorige. Beide eisen voorkomen dat MaaS-Providers 
structureel een minder aantrekkelijk aanbod krijgen 
van de Operator. 

V Transport Operator wikkelt 
restitutieverzoeken neutraal 
af, ongeacht bron (non-
discriminatie). 

Bron: CROW 

V Transport Operator biedt 
MaaS Provider een 
marktconforme marge voor 
de wederverkoop van de 
dienst. 

Bron: Enigma 

De tendens is dat TO’s niet genegen zijn een marge 
te verlenen, zodat MaaS Providers aangewezen 
zijn op andere omzet-bronnen. Dit beperkt en 
vertraagt de ontwikkeling van MaaS. 

Zonder marge is de Provider voor omzet 
aangewezen op een toeslag (waardoor de 
provider direct minder aantrekkelijk is, zie de 
ervaring van Tranzer), op kruissubsidiering 
(koppelen aan een ander product dat wel marge 
maakt) of reclame. Dat soort business modellen is 
mogelijk , maar er is nog geen goed werkend 
voorbeeld van. 

Het sturen op een marge betekent dat we sturen op 
een retail model: als er uiteindelijk een groot aantal 
operators en providers is, en er concurrentie 
ontstaat tussen providers, zal er vanzelf een retail 
model ontstaan, met marge. Nu zijn er veelal een 
of een paar aanbieder(s) in een gebied, die nu 
vaak nog niet positief tegenover het aansluiten bij 
een MaaS provider taan. Dat vertraagt deze 
ontwikkeling. Door nu te sturen op marge, helpen 
we de markt naar een gezond retail-marktmodel. 

Deze ontwikkeling is afhankelijk van hoe 
businessmodellen zich ontwikkelen. 

 

MaaS eisen aan Contractvervoer en Concessiehouders 
 
In geval van contractvervoer en concessies ligt de situatie nog iets anders. Er is dan veelal sprake 
van een (gecontroleerde) monopolypositie voor één vervoerder.  
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Dit hoofdstuk stelt de aanvullende eisen die aan deze partijen gesteld kunnen worden; alle eerder 
genoemde eisen kunnen onverminderd ook gesteld worden aan deze partijen. De bronnen die 
hier gebruikt worden:  
· CROW MaaS-waardige bestekeisen; 
· ACM Advies regulering van de OV-betaalmarkt; 
· Praktijkervaring Enigma. 
 
B / O / V 
8 

Omschrijving Toelichting/opmerking 

B Contracthouder biedt een volwaardig 
referentieaanbod aan MaaS 
Providers. Dit kan bijvoorbeeld door 
het openstellen van het gehele 
productaanbod (inclusief de 
kortingsproducten en abonnementen) 
van vervoerders aan 
mobiliteitsdienstenaanbieders, of 
door een wholesale 
referentieaanbod beschikbaar te 
stellen waarmee het voor 
mobiliteitsdienstenaanbieders 
mogelijk is om (effectief) te 
concurreren met vervoerders op de 
markt voor mobiliteitsdiensten.  

Bron: ACM 

CROW omschrijft het zo: De 
Contracthouder werkt mee aan de 
verkoop en betaling via MaaS Providers, 
van in ieder geval een door de 
Contractverlener vastgesteld 
Referentieaanbod aan Tarieven en 
Reisproducten (dat het gehele portfolio 
mag beslaan), waarbij de 
Contracthouder bij deze Derden ten 
hoogste de prijs in rekening brengt die 
Reizigers betalen wanneer zij het 
betreffende Reisproduct bij de 
Contracthouder aanschaffen. 

Advies is om de formulering van ACM 
aan te houden, omdat die effectief 
concurreren als doel stelt en niet dat ‘ten 
hoogste de normale prijs’ in rekening 
wordt gebracht. De praktijk laat zien dat 
MaaS-partijen in veel gevallen inderdaad 
tegen klanttarief moeten inkopen, 
waardoor geen marge op de MaaS-
diensten mogelijk is. 

B Indien Contracthouder ook voor- of 
natransport beschikbaar stelt op 
haltes/hubs, worden deze diensten 
onverminderd meegenomen in het 
referentieaanbod en gelden alle 
eisen uit het Contract én alle eisen uit 
een vergelijkbare vergunning voor 
deze voorzieningen. 

Bron: Enigma 

Dergelijke voorzieningen kunnen de 
concurrentie vervalsen en de monopolie 
positie van de Contracthouder versterken. 
Als zulke voorzieningen worden 
opgenomen in een Contract, moet deze 
aan dezelfde eisen voldoen als 
vergunninghouders 

                                                
8 B = Basis eis gelinkt aan MaaS, O = Overige eis niet enkel gelinkt aan MaaS, V = Vrije keuze door gemeente zelf te 
bepalen wel/niet gebruiken.  
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V Contracthouder biedt MaaS Provider 
een markt conforme marge voor de 
wederverkoop van de dienst. 

Bron: Enigma 

De tendens is dat TO’s niet genegen zijn 
een marge te verlenen, zodat MaaS 
Providers aangewezen zijn op alleen 
andere omzet-bronnen. Dit beperkt en 
vertraagt de ontwikkeling van MaaS.  

Zonder marge is de Provider voor omzet 
aangewezen op een toeslag (waardoor 
de provider direct minder aantrekkelijk is, 
zie de ervaring van Tranzer), op 
kruissubsidiering (koppelen aan een 
ander product dat wel marge maakt) of 
reclame. Dat soort business modellen 
kunnen, maar er is nog geen goed 
werkend voorbeeld. 

Het sturen op een marge betekent dat we 
sturen op een retail model: als er 
uiteindelijk een groot aantal operators en 
providers is, en als er dus keuze is voor 
de provider, zal er vanzelf een retail 
model ontstaan, met marge. Nu zijn er 
veelal een of een paar aanbieder(s) in 
een gebied, die nog niet direct staan te 
springen om MaaS. Dat vertraagt deze 
ontwikkeling. Door nu te sturen op 
marge, helpen we de markt naar een 
gezond retail-marktmodel. 

Deze ontwikkeling is afhankelijk van hoe 
businessmodellen zich ontwikkelen. 

V De Contracthouder accepteert door 
Derden, zoals MaaS Providers, 
verkochte geldige Vervoerbewijzen 
op een landelijk vastgestelde 
daarvoor geschikte drager, binnen 
uiterlijk één jaar na vaststelling 
hiervan door het NOVB-overleg.  

De Contracthouder biedt, waar 
nodig, met goedkeuring van de 
Contractverlener een klantvriendelijke 
workaround oplossing aan totdat zijn 
OV-betaalapparatuur, waaronder 
Toegangspoorten en Kaartlezers, 
compatibel is gemaakt met deze 
landelijk geaccepteerde combinatie 
van Vervoerbewijs en drager 

Bron: CROW 

Zoals bijvoorbeeld de OV-chipkaart, 
indien mogelijk. 
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B Contracthouder werkt volledig 
interoperabel met elke MaaS 
Provider die dat wenst, en integreert 
daarbij op tenminste KIM Niveau 2. 

De Contracthouder vraagt geen 
aansluittarief aan partijen die willen 
aansluiten via een gangbare open 
standaard zoals de TOMP API. 

Bron: deels CROW en G5 deelfietsbeleid 

CROW stelt: 

De Contracthouder biedt per ingang van 
het Contract of uiterlijk per 1 januari 
2022, tegen een aansluittarief van ten 
hoogste €2.000,- per jaar, een API-
koppeling voor de verkoop en betaling 
van in ieder geval het Referentieaanbod 
aan Tarieven en Reisproducten door 
Derden, zoals MaaS-dienstverleners, 
tenzij de Contractverlener in landelijk 
verband besluit tot een andere, uniforme 
wijze van gegevensuitwisseling. 

Contracthouder gebruikt voor de API een 
Open Standaard zoals de TOMP API. 

Het aansluittarief moet een wildgroei aan 
API-gebruikers voorkomen, maar vormt 
ook een drempel. Advies is om geen 
tarief te vragen, maar wel een groeipad 
naar voldoende volume per API-
gebruiker. 

Hier lopen we vooruit op een wijziging in 
de CROW benadering. 

B De Contracthouder conformeert zich 
in beginsel zonder kosten aan 
afspraken die de Contractverlener in 
landelijk verband maakt (op ten 
hoogste jaarlijkse basis) over de 
ontwikkeling van een publieke of 
publiek-private data-infrastructuur ten 
behoeve van de uitwisseling van 
gegevens tussen de Contracthouder, 
andere Contracthouders, 
Mobiliteitsaanbieders en MaaS-
dienstverleners. 

Bron: CROW 

V De Contracthouder publiceert op de 
eigen website, alsmede via overige 
door de Contractverlener 
aangewezen kanalen, landelijk 
overeengekomen dan wel met 
instemming van de Contractverlener, 
transparante voorwaarden voor het 
gebruik van de API door Derden. 

Bron: CROW 
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V Het is de Contracthouder toegestaan 
om het gebruik door een Derde van 
de API en/of gegevens over de 
dienstverlening van de 
Contracthouder (tijdelijk) te 
beëindigen op het moment dat de 
betreffende Derde bij herhaling 
onjuiste data verwerkt of misbruik 
maakt. 

Bron: CROW 

B De Contracthouder handelt klachten 
van Reizigers die betrekking hebben 
op zijn dienstverlening af in 
overeenstemming met zijn Algemene 
Voorwaarden en het Programma van 
Eisen, zonder daarbij onderscheid te 
maken tussen klachten die bij hemzelf 
worden ingediend en klachten die 
via Derden, waaronder MaaS 
Provider, bij hem terecht komen 

Bron: CROW 

B Indien de Contracthouder optreedt 
als MaaS Provider en in die 
hoedanigheid multimodale 
(keten)reizen aanbiedt aan Reizigers, 
verwijst hij Reizigers die klachten bij 
hem indienen over een onderdeel 
van een door hem gedistribueerde 
ketenreis dat niet onder zijn 
verantwoordelijkheid valt, in 
navolging van het Programma van 
Eisen op tijdige wijze door naar de 
Derde die verantwoordelijk is voor 
het betreffende onderdeel van de 
ketenreizen. 

Bron: CROW 

Praktijk wijst uit dat veel Contracthouders 
overwegen MaaS provider te worden. 
Zij hebben kennis en veelal ook 
voldoende kapitaal. 
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Nawoord 
 
Dit document en dit overzicht van eisen is nooit af. Mobiliteit is enorm in ontwikkeling, en de 
samenhang tussen overheden, aanbieder van mobiliteit en MaaS providers is nog volop aan het 
verbeteren. Dit is een groeidocument dat regelmatig bijgewerkt kan worden. 
 
Uit alle reviews en discussies die na het delen van de eerste conceptversie zijn geweest, zijn de 
volgende aandachtspunten voor de toekomst van belang om te onthouden en mogelijk mee te 
nemen: 
 
· Er zouden ook eisen aan MaaS providers gesteld moeten worden, en voor die partijen gelden 

grotendeels dezelfde als de eisen die hier aan aanbieders worden gesteld. Op dit moment is 
dat echter beperkt mogelijk (wel bijvoorbeeld in de MaaS-proeven die I&W samen met lokale 
overheden organiseert) 
 

· Er is mogelijk meer aandachtnodig voor specifieke eisen aan deelauto’s 
 

· Er kan een uitbreiding gemaakt worden met eisen vanuit andere invalshoeken, zoals Heel 
Nederland, Europa, maar ook MaaS dienstverleners, ov-dienstverleners, werkgevers, reizigers 
etc. In de huidige vorm is het specifiek bedoeld voor gemeenten in Zuid-Nederland die te 
maken krijgen met aanbieders van gedeelde mobiliteit en Mobiliteit als Dienst.  
 

 
 


