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Wij zijn KNV – Verbinder van mobiliteit 

Zorgvervoer en TaxiBusvervoer Spoorgoederenvervo
er 

Openbaar vervoer

Koninklijk Nederlands Vervoer (KNV) is de koepelorganisatie 
voor het beroepspersonenvervoer en het 
spoorgoederenvervoer in Nederland.   
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>50
%
lid

>85
%
lid

Landgrenzen en marktgrenzen vervagen…
Daarom zijn we ook in Europa actief 
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Coördinerende partner van de Mobiliteitsalliantie

Presentatie Deltaplan Mobiliteit aan Minister en 
Staatssecretaris

Koninklijk Nederlands 
Vervoer (KNV) is de 
‘coördinator’ van de 
MaaS-werkgroep binnen de 
Mobiliteitsalliantie. 
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Mobility as a Service (MaaS)  
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UITP Report on MaaS
MaaS model 1: commercial 

integrator
MaaS model 2: open back-end 

platform
MaaS model 3: public transport 

as the integrator

• Marketplace with agreements between 
MaaS provider and transport operators 

• Competition
• Free, unregulated market 

• Set up by a public entity with rules 
determined by the public authority

• Serves as public infrastructure on which 
different actors could build a MaaS solution

• All mobility services have to open up their 
API’s

• Competition on the front side

• MaaS run by public transport with 
selected mobility services

• Rules set by public transport
• Other mobility services providers may 

have to open up their API’s
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De ontwikkeling van MaaS in Europese steden 

Helsinki Wenen Berlijn

Madrid Antwerpen Amsterdam

Wetgeving als 
facilitator

OV-bedrijf (Wiener 
Linien) initieert 
WienMobil ( juni 
2017)

OV-bedrijf (BVG) 
initieert Jelbi 
(september 2019)

De stad Madrid en 
OV-bedrijf (EMT 
Madrid) initieert 
MaaS Madrid 
(november 2019) 

De stad Antwerpen 
initieert 
MaaS-ecosysteem 
(oktober 2017)

• Pilot MaaS Zuidas 
• OV-bedrijf (GVB) 

samen met NS, HTM 
en RET uitvraag voor 
MaaS-platform

Parijs

OV-autoriteit 
(Île-de-France 
Mobilités) komt met 
een MaaS-app in 2020  
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Wat speelt er op EU-niveau 
− Gedelegeerde Verordening (EU) 2017/1926 over het aanbieden van EU-brede multimodale 

reisinformatiediensten (MMTIS): verplichting voor alle lidstaten om een nationaal toegangspunt per 1 

december 2019 op te zetten en alle bestaande statische data stapsgewijs in het nationaal 

toegangspunt te ontsluiten. 

− Richtlijn (EU) 2019/1024 over het hergebruik van overheidsinformatie. De richtlijn gaat specifiek 

over niet-persoonlijke data en informatie van publieke instellingen, ook wel Public Sector Information 

of PSI genoemd, inclusief mobiliteitsdata. 

− Europese Commissie studie over ticketing en betaalsystemen met een focus op commerciële en 

juridische uitdagingen. 
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Met KNV MaaS-Lab vervoerders, 
MaaS-aanbieders en platforms
samen naar een open 
MaaS-ecosysteem
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Het doel is de juiste 
randvoorwaarden te creëren voor 
gezonde en optimale 
MaaS-diensten in Nederland. 
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Vier KNV werksessies over MaaS

Vier KNV werksessies over MaaS
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De rol van het KNV MaaS-Lab: drie aandachtsgebieden 

Komen
tot een afsprakenstelsel 
omtrent data 
uitwisseling en 
samenwerking. 

Belangenbehartig
en
voor een gelijk speelveld en 
gesprekspartner voor 
landelijke, regionale en 
internationale overheden 
en andere stakeholders.

Creëren
van een netwerk voor 
kennisdeling op 
landelijk niveau middels 
VNO-NCW, CROW, 
Connekt, Railforum en 
op internationaal niveau 
middels UITP en IRU.
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Neem contact met ons op 

mw. Sonila Metushi
Beleidsadviseur 
s.metushi@knv.nl 
06 10799377  

Website: www.knv.nl 
Twitter: @KNV 

mailto:s.metushi@knv.nl
http://www.knv.nl/
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