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Inleiding 
 

 

Het Instituut voor de autocar en de autobus is het onderzoeksorgaan van de sector van autobus- 

en autocarbedrijven. Ons Instituut wordt bestuurd vanuit een samenwerking van de 

representatieve syndicale organisaties van de sector, de patronale organisatie FBAA en de 

bevoegde administraties van de Federale en regionale overheden van ons land. Conform het 

strategisch plan dat in 2015 werd uitgewerkt, concentreren de werkzaamheden van het ICB zich 

rond onderzoeksactiviteiten, adviesverlening, opleiding en netwerking. In dit jaarverslag geven we 

een beknopt overzicht van de belangrijkste opdrachten en projecten die het ICB in de loop van 

2020 in die verschillende domeinen heeft verwezenlijkt. We geven ook mee hoeveel tijd werd 

geïnvesteerd in elk van de projecten sinds de start ervan. Voor meer uitgebreide informatie over 

de werking en het bestuur van het ICB verwijzen we naar de website www.icb-

institute.be/Instituut  

Woord van de Directeur, 

2020 zal de geschiedenis ingaan als het jaar van de COVID-19 pandemie. Zoals alle sectoren en 

organisaties werd ook het ICB geraakt door de overheidsmaatregelen en door de maatschappelijke en 

economische omstandigheden. Die impact gold zowel voor het instituut als voor de sector van het 

personenvervoer waarvoor het instituut instaat.  

De sector stond, toch wat de vervoersactiviteiten die niet gerelateerd zijn aan overheidsopdrachten, 

vanaf begin maart in een de factor/de jure lock down. Ondanks de sector van overheidswege niet 

wordt beschouwd als een gesloten sector, hadden vooral de bedrijven actief in het georganiseerd 

vervoer, alsook hun medewerkers, stevig te lijden onder de beperkingen opgelegd voor 

verplaatsingen, vrije tijd, evenementen en toerisme. Meerdere projecten, initiatieven of 

evolutieprogramma’s vonden dan ook geen voedingsbodem bij de betrokken ondernemingen of 

partners. Overleg en communicatie diende te worden gevoerd via de digitale kanalen, met hun voor- 

maar ook hun nadelen. 

De werking van het instituut werd ook fel belemmerd door het wegvallen van de dynamiek op de 

arbeidsmarkt wat de zoektocht naar en het tijdig aantrekken van relevante opvolgers van 2 

medewerkers die in 2020 andere, begrijpbare, professionele uitdagingen aangingen, bemoeilijkte. 

Ondanks al deze obstakels en  hindernissen heeft het ICB toch nog verschillende verwezenlijkingen te 

melden aan haar stakeholders waarover in dit jaarverslag wordt gerapporteerd. 

Inmiddels werden, naar onze mening, waardige opvolgers gevonden voor zowel de economische 

raadgever/coördinator als voor de juridische raadgever. Met de aanstelling van een derde, 

ondersteunende, collega die ook vooral de analytische taken opneemt, kunnen we ook de continuïteit 

van de kennis en de initiatieven verzekeren. We zijn dus goed gewapend om het jaar 2021, dat zonder 

twijfel nog steeds de sporen van de pandemie zal meedragen, aan te pakken. 

Patrick Westelinck

http://www.icb-institute.be/Instituut
http://www.icb-institute.be/Instituut
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1. Onderzoeksactiviteiten 
1.1 Sectorstatistieken 
 

Het verzamelen van statistische gegevens over de sector is één van de kernopdrachten van het 

ICB. In 2020 werden de bestaande cijferreeksen (kostprijsindices, gegevens over het aantal 

bedrijven, de voertuigen, de activiteiten in het geregeld vervoer, ...) geüpdatet. Daarnaast werd 

de automatisering van de gegevens voortgezet.  

Ook heeft het ICB de kwaliteit van zijn statistische gegevens nog willen verbeteren en heeft het 

zich geabonneerd op de Febiac-databank. Dankzij dit abonnement heeft het ICB aldus een beter 

overzicht van het bestaande voertuigenpark (aantal voertuigen van de sector, aantal voertuigen 

die betrekking hebben op onze leden, aantal voertuigen per euronorm en per regio, raming van 

het aantal autobussen en autocars).  

In 2020 heeft het ICB eveneens de jaarlijkse sectorbrede enquête vervangen door een vragenlijst 

bij een panel van belangrijke bedrijven die zich ertoe hebben verbonden om ieder jaar deel te 

nemen. De statistische cijfers die uit deze enquête voortvloeien, lijken op het eerste zicht 

betrouwbaarder.  

Als gevolg van de coronacrisis heeft het ICB de enquête om een beter inzicht te krijgen in de 

autocarmarkt, niet kunnen lanceren. Bijgevolg is het ICB van plan dit onderzoek uit te stellen en 

opnieuw op te starten wanneer de sanitaire toestand het toelaat. In 2019 werd de desbetreffende 

enquête reeds ontwikkeld en geprogrammeerd en werden ook afspraken gemaakt in verband met 

het consumentenpanel. 

Het werk rond de sectorstatistieken heeft 14% van de tijd in beslag genomen. 

1.2 BUSaanZET 
Voor 2020 was vooral de derde ‘proof of concept’ ingepland voor het BUSaanZET-project dat in 

samenwerking met HOGent verloopt en aan haar laatste jaar begon. Het kleinschalig, maar 

effectief uitvoeren van vervoersopdrachten op vraag van bewoners uit de vervoersregio Mechelen 

was de opzet van deze test. Maar zowel vanuit MOW Vlaanderen, en uiteindelijk ook vanuit de 

lokale overheid, bleken de objecties, versterkt door de ongunstige omstandigheden van de 

coronacrisis, onoverkomelijk te zijn. Het projectteam was dus genoodzaakt om een alternatief 

project te vinden wat met de integratie van de shuttles in het P+R plan van de stad Gent geslaagd 

mag worden genoemd. 

Dat corona ook haar impact heeft gehad op het verloop van het project staat buiten kijf. VLAIO 

stemde er dan ook mee in om een verlenging tot januari 2021 toe te staan.  

Er werd werk gemaakt van een communicatieve website van BUSaanZET 1waar ook een duidelijk 

overzicht van de resultaten van de verschillende uitgevoerde ‘proofs of concept’ terug te vinden 

is. 

 

1 De website van busaanzet! 

https://www.busaanzet.be/
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Volgens plan op middellange termijn zal het ICB zowel als de terugkoppeling naar de 

gebruikersgroep verzekeren, alsook de bredere verspreiding van de documentatie en de 

aanbevelingen naar de sectorgenoten. Daarbij ageert het ICB als verbindingsagent die de 

samenwerking tussen bedrijven die "MaaS"-projecten willen ontwikkelen en relevante 

marktspelers (onderzoeksinstituut, enz.) zal vergemakkelijken.  

Het slotevenement werd, uiteraard via digitale weg, gehouden op 11/12/2020 met als inhoud: 

• Status projectresultaten en disseminatie  

• Vervolgstappen: bespreken natraject  

• Projectevaluatie 

• Slot en dankwoord aan de deelnemende bedrijven en partners. 

De ervaring en kennis uit het project heeft in 2020 reeds onmiddellijk bijgedragen tot het initiatief 

van de Vlaamse overheid voor een traject naar een Vlaams MaaS afsprakenkader. Het ICB is 

daarom, met goedkeuring van de gebruikersgroep van het project, aangeduid als 

vertegenwoordiger van de  autobus- en autocarbedrijven, in de groep van de vervoerders. Het 

traject dat door MOW werd opgezet loopt nog verder in 2021. 

Het werk rond BUSaanZET heeft 10% van de tijd in beslag genomen. 

1,3 Arbeidsmarktanalyse 
 

In 2020 werd de arbeidsmarktanalyse voortgezet. Deze analyse steunt op de gegevens die 

aanwezig zijn bij het Sociaal Fonds (van 2008 tot 2020). Daarenboven werden de analyses 

uitgevoerd en werd een statistisch overzicht gemaakt van de verschillende indicatoren. Een 

belangrijk deel van het werk bestond uit het interpreteren van de historische gegevens en het 

begrijpen van de manier waarop de arbeidsmarkt in de loop der jaren is geëvolueerd. De gegevens 

werden daarenboven geautomatiseerd om tijd te winnen in de toekomst. Na de voorstelling van 

deze analyse aan de leden van de raad, zal in 2021 gestart worden met een plan voor de 

verspreiding van het verslag en van de erin vervatte conclusies t.a.v. de relevante actoren. 

Deze werkzaamheden legden beslag op iets minder dan 17% van de geïnvesteerde arbeidstijd. 

1,4 Evaluatie permanente vorming 
 

In de loop van 2020 heeft het ICB de verschillende wijzen voor gegevensverzameling kunnen 

invoeren. Hiervoor wenste de ICB zich te moderniseren en dus werd geopteerd voor een meer 

interactieve aanpak met het “Wooclap”-softwareprogramma. Concreet nemen de chauffeurs deel 

aan de onderzoeken dankzij verschillende modules en kunnen ze veel gemakkelijker interageren 

met de opleider.  

Om te zorgen voor deze moderne stijl en voor een grotere respons, heeft het ICB verscheidene 

opleiders opgeleid zodat zij met de software kunnen werken. Als gevolg van de coronacrisis en de 

onderbrekingen van de opleidingscycli van het FCBO, heeft de gegevensverzameling in 2020 

echter niet de verhoopte resultaten opgeleverd en zal ze worden voortgezet in 2021.  
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Om zo goed mogelijk de gegevens te verzamelen heeft het ICB ook verschillende statistische 

programma’s ontworpen zodat alle enquêtes kunnen worden verzameld per geanalyseerde 

cursus. Daarnaast werd deze gegevensverzameling ook geautomatiseerd.  

Deze werkzaamheden legden beslag op iets minder dan 13% van de geïnvesteerde arbeidstijd. 

1.5 Evaluating to improve (ETI) 
 

In 2020 heeft het ICB de coördinatie van het Europese project kunnen voortzetten. Tijdens de 

eerste maanden van het jaar namen de buitenlandse opleidingscentra verschillende interviews af 

en stelden ze verslagen op rond de verwachtingen van de stakeholders. EDUBRON, de partner wat 

betreft de methodologie, heeft vervolgens al deze informatie samengebracht en er relevante 

conclusies uit afgeleid.  

Bovendien konden de verschillende te evalueren opleidingen worden geselecteerd en kon het 

lesmateriaal worden verzameld. Er moet toch worden opgemerkt dat de werkvergaderingen met 

de verschillende projectpartners moeilijker konden worden georganiseerd en dat ze enkel via 

digitale gesprekken konden plaatsvinden. 

Op het einde van het jaar werden indicatoren geselecteerd per opleiding om ze aldus veel 

doeltreffender te kunnen evalueren. Overigens wil het ICB in 2021 beginnen met het verzamelen 

van de statistische gegevens. Tegen de volgende teamvergadering, die in februari 2021 

plaatsvindt, zullen de partners aldus hun meetinstrumenten hebben gekozen en ontwikkeld. 

Deze werkzaamheden legden beslag op iets minder dan 7% van de geïnvesteerde arbeidstijd. 

1.6. Internationale lijndiensten  
 

Als gevolg van de coronacrisis kon dit project niet worden voortgezet. Dit soort transportdiensten 

moest immers in heel Europa worden stilgelegd en de operatoren werden onderworpen aan de 

lockdownmaatregelen. Het project zal worden voortgezet wanneer de sanitaire toestand het 

toelaat.  

2. Adviesverlening en opleiding 
2.1 Sociale Gids 
 

Het sociaal recht is omvangrijk en complex. Om de stakeholders (de ondernemingen, de 

vakorganisaties, de sociale secretariaten, ...) zo goed mogelijk te helpen bij de naleving van het 

sociaal recht, stelt het ICB de Sociale Gids ter beschikking.  

De Sociale Gids voor het bezoldigd collectief personenvervoer over de weg bevat een duidelijk, 

beknopt en volledig overzicht van de sectorale sociale reglementering, maar ook van de algemene 

sociale reglementering die belangrijk is voor de sector.  

Het jaar 2020 was van uiterst doorslaggevend belang voor deze gids. Op het einde van het jaar 

heeft het ICB immers zijn nieuwe versie kunnen lanceren op een totaal nieuw informaticaplatform. 

Concreet werd deze gids regelmatig geüpdatet met de onontbeerlijke informatie voor het 



 
Jaarverslag 2020 

8 
 

dagelijks beheer van de sector, zoals de ARAB-vergoedingen en de loonschalen. Daarnaast heeft 

het ICB ook een geheel nieuwe interface ontwikkeld, die vlotter en moderner is.  

Deze volledig nieuwe gids werd aan al onze stakeholders overgemaakt en de reacties zijn positief.  

Deze werkzaamheden legden beslag op iets minder dan 8% van de geïnvesteerde arbeidstijd. 

2.2. Preventie en bescherming op het werk 
 

Begin 2020 werd de lancering van de OIRA-tool voortgezet. Zo werden bijvoorbeeld twee 

workshops gehouden in Wallonië. Omdat het project echter niet prioritair was voor de door de 

pandemie getroffen bedrijven en omdat vervolgens de juridische adviseur op het einde van het 

jaar is vertrokken, werd het project tijdelijk on hold gezet. Het ICB wil bijgevolg in 2021 het werk 

verderzetten en deze tool promoten bij de ondernemers.  

Ter herinnering, de OIRA-tool is een online tool die gebruikt kan worden om een algemene 

risicoanalyse rond preventie van ongevallen en welzijn op het werk uit te voeren en zo een goede 

basis te leggen voor het preventie- en beschermingsbeleid van de onderneming. De tool werd 

oorspronkelijk ontwikkeld door de Europese organisatie EU-OSHA en werd in België aangepast 

aan de noden van de sector via een samenwerking tussen de FOD WASO, het ICB en IDEWE. 

Deze activiteit heeft 4% van de tijd in beslag genomen. 

2.3 Opleiding Vakbekwaamheid ondernemers 
 

In 2020 heeft het ICB ook verschillende cursussen gegeven binnen het opleidingsprogramma 

Vakbekwaamheid ondernemers. Daarnaast werd ook verder gewerkt aan de modernisering van de 

opleidingsprogramma’s dankzij verscheidene updates, applicaties. Eind 2020 werd een alternatief 

ingevoerd voor de klassieke cursussen om de deelnemers aan de 2021-cyclus toe te laten de lessen 

op afstand te volgen, via E-modules. 

De overige adviesactiviteiten hebben 9% van de tijd in beslag genomen. 

2.4 Overige adviesactiviteiten 
 

Zoals vermeld in de dienstenportfolio stonden de adviseurs van het Instituut dagelijks ter 

beschikking van de bedrijven, werknemers en beleidsmakers voor alle juridische en economische 

vragen in verband met de sector. 

De overige adviesactiviteiten hebben 3 % van de tijd in beslag genomen. 

3. Netwerking en coördinatie 
 

Het ICB is als expertiseorgaan van de sector vertegenwoordigd in verschillende nationale en 

internationale fora. Het betreft onder andere de MORA (Mobiliteitsraad Vlaanderen, een 

adviesorgaan van de Vlaamse overheid in de schoot van de SERV), de BIVEC (Benelux 

Interuniversitaire groepering van Vervoerseconomen) en ITS (Intelligent Transport Systems). Het 
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ICB werd de sectorvertegenwoordiger voor het initiatief van de Vlaamse overheid om een 

samenwerkingstraject tussen de MaaS-actoren op touw te zetten teneinde een kader van 

basisafspraken te ontwikkelen om de aanbiedingen van vervoer op maat te creëren en te 

structureren. 

FIGUUR 1: TIJDSINVESTERING PER ACTIVITEIT 

 


