
De Europese Commissie heeft middels de Delegated Regulation MMTIS EU 2017/1926 elke Lidstaat 
opgedragen de multimodale reisinformatie volgens de NeTEx standaard beschikbaar te stellen. In 
BISON-verband is in juni 2019 door de Strategic Committee het Nederlands Profiel NeTEx 9.1.0.0 
vastgesteld. Na implementatie wordt de dienstregeling volgens deze standaard aangeleverd 

(vervoerders) en verwerkt (integratoren). De keuze de nationale BISON koppelvlakken los te laten 
en te migreren naar NeTEx is gemaakt om ook bij omleidingen en stremmingen een zo accuraat 
mogelijke reisinformatie te leveren. Daarnaast kan grensoverschrijdende reisinformatie 
eenvoudiger worden uitgewisseld met buitenlandse PTO’s en PTA’s.  
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De algemene doelstelling die met de uitvoering van dit project moet worden bereikt, is de tijdige 
en efficiënte ontwikkeling van het hoofdnetwerk voor transport waardoor de effectiviteit 
van het trans-Europese transport Netwerk (TEN-T) verder wordt verbeterd. Bovendien ondersteunt 

het ook de digitale interne markt door de Europese normen (NeTEx) op nationale schaal te 

implementeren. Deze implementatie maakt interoperabele uitwisseling van reis- en 
verkeersgegevens mogelijk in overeenstemming met de technische vereisten uiteengezet in de 
gedelegeerde verordening (Directive 2010/40/EU).  
 
Voor het realiseren van de algemene doelstelling worden drie acties gerealiseerd:  

1. De migratie van de backoffice-systemen van de drie Nederlandse integratoren naar NeTEx  

2. Uitvoeren van een test over de hele keten (PTO, integrator, app, eindgebruiker)  

3. Aanpassing van de BISON-implementatiegids om een uniforme werkwijze te stimuleren  

In een oogopslag 
• Looptijd: Januari 2018 – Januari 2021 (3 jaar) 
• Budget: € 428.000,-1 ( € 357.143,- EU-subsidie) 

• Coordinator: Stichting Connekt 
• Technische implementatie: Stichting OpenGeo, Reisinformatiegroep BV, 

Samenwerkingsverband DOVA 
• Projectteam: Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, BISON, Stichting OpenGeo, 

Reisinformatiegroep BV, Samenwerkingsverband DOVA, PNO Consultants, Stichting 
Connekt 
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