
Samenvatting groeidocument: “Eisen aan aanbieders van MaaS en 
gedeelde mobiliteit’ 

 

Onderstaande is vooral gericht op de situatie dat je benaderd wordt door een aanbieder 
van mobiliteit. Daarnaast geldt natuurlijk ook dat je eisen moet stellen aan operators om 
MaaS-proof te zijn in concessies en contracten. Ook deze zijn opgenomen in het 
onderliggend document maar worden hier nu even buiten beschouwing gelaten.  

 

De startvraag: Wat wil ik?  

Stel: een aanbieder (ook wel Transport Operator, of TO genoemd) van een 
(deel)mobiliteitsdienst komt naar je toe en wil zijn dienst in jouw gemeente uitrollen; óf vanuit 
de gemeenschap komt een verzoek iets te gaan doen met (deel)mobiliteit. Dan zijn er 
verschillende zaken waaraan je moet denken, maar de belangrijkste vraag is: hoe wil ik 
omgaan met (deel)mobiliteit?  

Je kan daar op drie manieren naar kijken:  

· Je laat het vrij (en doet in essentie niets) 
· Je wil het in banen leiden (aan de knoppen kunnen draaien, in essentie reguleren) 
· Je wil het stimuleren (door aanbieders te belonen voor iets wat je graag wil) 

Als je aan de knoppen wil draaien bij (deel)mobiliteit, dan maak je afspraken met 
aanbieders van gedeelde mobiliteit. Deze afspraken zijn vaak in de vorm van vergunningen 
of een samenwerkingsovereenkomst waarin je eisen stelt waaraan de aanbieder moet 
voldoen. Als je een stap verder wil gaan en gedeelde mobiliteit wil stimuleren, dan kan je 
aan het voldoen van (sommige) eisen een incentive koppelen: bijvoorbeeld in de vorm van 
een subsidie.  

 

Waarom zou je afspraken willen maken?  

De ontwikkeling van Maas is volop bezig en de opkomst van deelmobiliteit zet zich voort. In 
een MaaS oplossing komen al deze vormen van (deel)mobiliteit samen voor de reiziger. 
Door als Brabantse overheden allemaal dezelfde basiseisen voor MaaS te stellen zorgen we 
er samen voor dat er voor marktpartijen duidelijkheid ontstaat en brengen we 
(gemeentegrensoverschrijdende) gedeelde mobiliteit een stapje dichterbij. En daarvan 
profiteert de reiziger! 

Aanbod van (deel)mobiliteit heeft vele mogelijke pluspunten: er wordt meer mobiliteit 
geboden, de leefbaarheid van een bepaald gebied kan worden versterkt, inclusie vergroot… 
enz. Maar het loont om bewust bezig te zijn hiermee: Bij elke vorm van (deel)mobiliteit 
komen aspecten kijken die voor een gemeente van belang zijn. Zoals bijvoorbeeld het 
gebruik van openbare ruimte: zoals bijvoorbeeld een parkeerplaats, verzamelpunt of het 
vaststellen van een servicegebied waarin voertuigen geplaatst mogen worden. Afhankelijk 
van het type (deel)mobiliteit kan het ook gaan om de verspreiding van voertuigen over je 



gemeente. Misschien wil je wel een mooie mix van verschillende (deel)mobiliteiten, en 
bijvoorbeeld niet drie keer hetzelfde aanbod op één plek. Dat zijn allemaal zaken waar je 
als gemeente een keuze in kan maken. Daarnaast wil je dat jouw inwoners optimaal gebruik 
kunnen maken van het aanbod aan mobiliteit. Daarvoor is het van belang dat het aan kan 
sluiten op Mobiliteit als Dienst / MaaS. Kortom: bewust bezig zijn met gedeelde mobiliteit 
kan je als gemeente helpen om een goed vervoersaanbod te realiseren en mogelijke minder 
positieve aspecten te vermijden of beheersen.  

 

Aan welke eisen moet je dan denken?  

Zodra je met vergunningen gaat werken zijn alle standaard vergunningsaspecten van 
toepassing. Daarnaast is het vanzelfsprekend dat de aanbieder zich aan de wettelijke 
voorschriften (zoals bijvoorbeeld RDW gekeurde voertuigen maar ook data privacy) moet 
houden. Maar daarnaast zijn er een aantal specifieke eisen die je kan stellen waardoor je 
ervoor zorgt dat de aanbieder aan kan sluiten op Mobiliteit als Dienst / MaaS.  

Daarnaast zijn er 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 om goed om te gaan met het gebruik van 
openbare ruimte, enz.). Dit noemen we aanvullende eisen.  

Hieronder geven we een overzicht van het type uniforme basiseisen en mogelijke 
aanvullende eisen die je als gemeente kan stellen. Een meer gedetailleerd overzicht van de 
eisen die worden gesteld door verschillende regio’s, gemeenten en provincies ten aanzien 
van gedeelde mobiliteit is te vinden in het groeidocument ‘eisen aan uitvoerders van 
gedeelde mobiliteit’ dat in samenwerking met SmartwayZ en Brabantstad tot stand is 
gekomen. Dit document wordt periodiek bijgewerkt. 

 

Noodzakelijke, uniforme basiseisen ten aanzien van Mobiliteit als Dienst:  

Eis toelichting 

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. 

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

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. 

Transport Operator mag geen 
exclusiviteit met een MaaS 
Provider afspreken. 

Interoperabiliteit werkt beide kanten op: het aanbod 
moet voor de reiziger te vinden zijn op diens MaaS 
platform van keuze. 



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. 

 

Non-discriminatie beginsel: de 
eigen propositie van de 
Transport Operator wordt niet 
voorgetrokken voor die van 
MaaS Providers.  

Het aanbod van de voertuigen van de TO mag door 
de TO via derden niet duurder of onaantrekkelijker zijn 
dan via het eigen kanaal van de TO. 

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

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. 

 

Aanvullende eisen: 

Eis toelichting 

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

 

Vergunning is niet 
overdraagbaar 

 

Transport Operator heeft een 
aansprakelijkheidsverzekering 

 

Deelvoertuigen moeten zijn type-
goedgekeurd door RDW 

 

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

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

Deelvoertuigen dienen WA 
verzekerd te zijn 

 

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

 

Transport Operator draagt er 
zorg voor dat ieder voertuig is 
uitgerust met ten minste de 

 



wettelijk verplichte attributen 
(licht, bel, helm, etc.) 

Transport Operator werkt 
mee aan gezamenlijk 
oplossingen bij 
verkeersproblemen 

Mocht er overlast ontstaan, dan is het handig dat 
je meerdere actoren hierbij in kunt schakelen.  

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

 

De gemeente is nooit de 
opdrachtgever voor de 
verzameling 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. 

Transport Operator past alle 
(NL en EU wettelijk) vereiste 
en gebruikelijke maatregelen 
toe die bijdragen aan: 

 

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

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.  

 

 


