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Aanleiding: de TOMP-API wordt door verschillende partijen gebruikt en lokt ook gesprekken uit bij 

vervoerders, MaaS-dienstverleners (MDV’s) en overheden. Het MaaS-programma is inmiddels flink 

onderweg dus alle aanleiding om wat zaken op te frissen over dit onderwerp. In de komende 

maanden zullen we vermoedelijk met enige regelmaat over TOMP communiceren. 

Wat is de TOMP-API? 

De TOMP-API is een open source en gestandaardiseerde interface (koppeling) tussen vervoerder en 
MaaS dienstverlener (MDV). Om een reis in een MaaS app te kunnen plannen, boeken en betalen 
moet er veel data uitgewisseld worden tussen de vervoerder en een MDV. De TOMP-API maakt het 
mogelijk dat dit tussen alle MDV’s en vervoerders op eenzelfde manier met dezelfde taal gebeurt. 
 
Hoe is de TOMP API ontstaan? 
In 2017 zijn twaalf deelfietspartijen en vijf grote gemeenten gestart met samenwerken op het 

gebied van datadelen in de werkgroep Open Bike. Door de negatieve gevolgen van overlast van 

deelfietsen in de openbare ruimte was er behoefte aan het uitbreiden van de bestaande 

datastandaard voor deelfietsen naar een standaard die beschrijf hoe deelfietspartijen data over hun 

operatie en de locatie van fietsen kon ontsluiten. Zij wilden hiermee makkelijker informatie kunnen 

ontsluiten naar klanten, toegang krijgen tot steden die datadelen vereisten en een hogere 

bezettingsgraad te realiseren van hun fietsen door met deze datastandaard aan te sluiten op MaaS 

initiatieven.  

Tijdens de marktconsultaties voor MaaS in 2017 gaven zowel vervoerders als potentiële MDV’s aan 

dat standaarden voor data uitwisseling volgens hen noodzakelijk waren voor het slagen van MaaS. 

Het idee ontstond om de fietsdeelstandaard uit te breiden voor deelauto’s en OV. Hiervoor moest 

de datastandaard verder worden ontwikkeld zodat er een uitgebreidere digitale dialoog mogelijk is 

tussen vervoerders en MDV’s. Dit werd de TOMP-API.  

Wie heeft de TOMP-API ontwikkeld? 

De TOMP-API is ontwikkeld in een werkgroep met MDV’s en vervoerders. De eerste versie (1.0) is in 
september 2020 gepubliceerd. De meest recente versies van de API zijn compatibel met deze 1.0 
versie. Sinds de eerste versie wordt er door de werkgroep gewerkt aan de ontwikkeling van de API 
beschrijving. Binnen de werkgroep zijn vier teams operationeel bezig met technische ontwikkeling, 
ondersteuning bij implementatie, samenwerking met andere standaarden en communicatie. De 
TOMP-API is open source en gedurende de gehele ontwikkeling van de API hebben vervoerders en 
MaaS dienstverleners wijzigingen en voorstellen voor nadere uitwerking aan kunnen dragen. Alle 
documentatie en voorbeeldimplementaties zijn te vinden op Github. 
 
Hoe draagt de TOMP-API bij aan MaaS en welke voordelen heeft het voor vervoerders en MDV’s? 

• Door gebruik van de TOMP-API kunnen reizigers met 1 en dezelfde applicatie toegang hebben 
tot alle vervoer (plannen, boeken, reizen én betalen), en hebben ze geen extra app per 
vervoerder nodig. 



• Vervoerders en MaaS dienstverleners besparen op ontwikkel- en IT beheerkosten wanneer zij 
één standaard API gebruiken i.p.v. per aan te sluiten partij een nieuwe koppeling te moeten 
maken en onderhouden. 

• Een vervoerder hoeft door TOMP maar één keer een API te implementeren om in alle MaaS 
apps technisch ontsloten te kunnen worden. (Hierbij dient te worden aangetekend dat een 
vervoerder, per individuele aansluiting op een MaaS dienstverlener, altijd nog een wel diens 
eigen IT aanpassingen intern moet doen). 

• Een MaaS dienstverlener kan met TOMP op dezelfde manier verschillende vervoerders 
aansluiten en hoeft maar één keer te investeren in het implementeren en beheer van een API en 
diens achterliggende, interne IT voorzieningen.  

• Er bestaan voorbeeldimplementaties van de TOMP-API en de werkgroep TOMP kan technische 
ondersteuning bieden bij implementatie.  

• Doordat door veel partijen dezelfde API wordt gebruikt is het makkelijk om kennis te delen en 
ook de ontwikkeling en uitbreiding van de API met elkaar af te stemmen en verbeteren. 

• Met standaard API’s kunnen overal – op basis van duidelijke en eenduidige werkwijzen, datasets 
en specificaties – vervoerders en MaaS Dienstverleners op elkaar worden aangesloten. Zonder 
gebruik van de TOMP-API zal MaaS een lappendeken van maatwerk en lapwerk tussen MaaS 
dienstverleners en vervoerders worden. Dit is kostbaar, waardoor het waarschijnlijk is dat het 
aanbod van vooral kleinere aanbieders beperkt blijft maar foutkansen in de keten wel 
toenemen. Daar hebben niet alleen MDV’s en vervoerders last van maar zeker ook de reizigers. 

• De TOMP-API is open source en draagt zo bij aan het voorkomen van MaaS monopolies. Het 
voorkomt dat door MDV’s en vervoerders veel geïnvesteerd moet worden om telkens met een 
andere API aan te sluiten. Die situatie kan leiden tot een vendor lock in: vervoerders sluiten 
alleen aan bij één MDV. Een succesvolle MDV krijgt daarmee zo’n sterke marktpositie dat 
anderen geen kans meer maken: winner takes all. Internationale voorbeelden tonen de 
negatieve effecten hiervan aan. Bovendien leidt dit niet alleen tot een monopolie op het 
aanbieden van MaaS-diensten of zelfs mobiliteit in brede zin, maar ook een onwenselijke 
machtspositie op het gebied van mobiliteitsdata. 

• De introductie van de TOMP-API maakt een toekomstige snelle opschaling mogelijk, in 
Nederland en over de grenzen heen. Wanneer alle vervoerders en MaaS dienstverleners 
dezelfde technische taal spreken wordt het maken van een koppeling tussen deze partijen 
makkelijker. Bovendien kan er in de toekomst, met bijvoorbeeld het gebruik van een router, 
roaming van vervoersdiensten ontstaan. De TOMP-API maakt een volledige integratie van 
vervoer in MaaS apps mogelijk in tegenstelling tot deeplinken naar apps van vervoerders.  

• Met de TOMP-API kunnen reizigers grensoverschrijdend reizen met één app. 

 
Wat is afgesproken met MaaS-dienstverleners binnen de raamovereenkomst van de MaaS pilots? 
Het gebruik van de TOMP-API en andere gezamenlijk afgesproken standaarden binnen MaaS is 

verplicht voor de MaaS Dienstverleners op basis van de Raamovereenkomst die zij hebben 

afgesloten. In het Beschrijvend document voor deze aanbesteding én in de concept 

raamovereenkomst én in het PvE was de plicht tot acceptatie van verplichte standaarden 

opgenomen. Zolang deze raamovereenkomst loopt (tot 31 december 2023) geldt de plicht om de 

TOMP-API toe te passen voor MaaS dienstverleners. 

 
Mag een MaaS-dienstverlener ook een vervoerder aansluiten die gebruik maakt van een andere 
API dan TOMP? 
Er is een verschil tussen de positie van een MaaS dienstverlener en de positie van een vervoerder. 
Iedere MaaS dienstverlener, die de raamovereenkomst van het MaaS programma heeft 
ondertekend, is verplicht om de TOMP-API standaard aan te bieden aan vervoerders als 



voorkeursmogelijkheid om te koppelen met hun diensten. Een vervoerder heeft zodoende het recht 
om met de TOMP-API aangesloten te worden op een MaaS dienstverlener. 
Op de vervoerders rust echter geen plicht om met de TOMP-API aan te sluiten op MaaS. Als een 
vervoerder wil aansluiten op een MaaS dienstverlener en een andere API wil gebruiken dan de 
TOMP API, dan is dat aan de MDV om hier wel of niet mee in te stemmen.  
In andere woorden: een vervoerder moet kunnen aansluiten op een MDV via TOMP, maar als de 
vervoerder een noodzaak heeft voor een andere API, dan kan hij niet tot TOMP worden gedwongen. 
In deze fact sheet wordt bevestigd dat in deze situatie de MDV mag afwijken van de TOMP 
standaard. De MDV heeft het recht om de betreffende vervoerder zijn zin te geven en informeert 
I&W als partner in de Raamovereenkomst hierover, evenals diens regionale opdrachtgever in de 
Nadere Overeenkomst. 
 
Tot nu toe heeft het MaaS programma het gebruik van de TOMP-API (om goede redenen zoals 
hierboven weergegeven) met kracht bepleit en MaaS dienstverleners opgeroepen om de TOMP APIs 
te gebruiken voor het aansluiten van vervoerders. Het MaaS programma is en blijft een grote 
voorstander van de TOMP-API, maar ziet de TOMP-API als een plicht voor MDV’s waar deze niet tot 
het onmogelijke toe zijn gehouden.  
 
Daarbij wordt aangetekend dat het gebruik van andere proprietaire APIs dan de TOMP-API (of deep 
links) risico’s met zich brengt: 

• Een naadloze MaaS-reis is voor de reiziger mogelijk niet meer gegarandeerd. Mogelijk vraagt 
een andere API om gebruik van een tweede app, en/of het afgeven van een extra borg, extra 
handelingen buiten de MaaS-app, etc. Voor de reiziger is dat sowieso een kwalijke zaak, los 
van de consequentie voor de MDV. 

• Elke API vergt onderhoud (wie zorgt daarvoor?) en dient aan beide zijden (vervoerder en 
MaaS dienstverlener) up-to-date te worden gehouden. Mogelijk dat MDV en 
Vervoeraanbieder dan in een ongelijke machtsverhouding staan tot elkaar en afwijkende 
keuzen afdwingen. 

• Met meerdere APIs ontstaat toch gedeeltelijk een lappendeken. Dit feit zal verdere 
harmonisatie en het aansluiten op eventuele internationale standaards vertragen. 

Benadrukt moet worden dat door gebruik te maken van een andere API dan de TOMP-API, de 
betreffende MDV én de betreffende vervoerder deze risico’s accepteren. En dat de ROK nog steeds 
een verplichting legt bij de MDV’s aangaande het gebruik van de TOMP. 
 
 
Figuur 1 Overzicht met functionaliteiten van de TOMP-API 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 


