
 

  

OCMW Bekkevoort  

helpt je op weg! 

Chauffeurs gezocht 

Ben je enkele uren per week vrij?  

Help je graag mensen rondom jou?  

Heb je een wagen en een geldig rijbewijs?  

Woont u in Bekkevoort of in een buurgemeente van Bekkevoort ? 

 

Dan ben jij de persoon die OCMW Bekkevoort voor de MMC zoekt! 

Voor de ritten die je rijdt, krijg je een vergoeding van € 0,33 euro per 

afgelegde kilometer.  

 

Zowel de vrijwillige chauffeur als de persoon die vervoerd wordt, zijn 

vanuit CPA vzw Taxistop verzekerd voor lichamelijke en materiële 

schade tijdens de rit. Begeleiders zijn verzekerd door de 

verzekeringspolis van de chauffeur. 

 

 

 
 

Minder 

Mobielen 

Centrale 

(MMC) 
OCMW Bekkevoort 

Eugeen Coolsstraat 17 

3460 Bekkevoort 

  

Tel. 013/46 05 93 of 013/46 05 98 
E-mail: socialedienst@ocmwbekkevoort.be 
Fax: 013/46 05 95 
  
Openingsuren 

Maandag tot vrijdag van 9u tot 12u 

+ Woensdag van 13.30u tot 15.30u 
+ Donderdag van 17u tot 20u 

  

  

Indien nodig kan je een afspraak maken voor een ander tijdstip. Als je je moeilijk kan 

verplaatsen, kan je een huisbezoek vragen. 
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Waarvoor dient de minder mobiele centrale (MMC)? 

Het doel van de Minder Mobielen Centrale (MMC) is mensen 

vervoeren met een beperkt inkomen die problemen ondervinden om 

zich te verplaatsen en hen op die manier uit hun sociaal isolement te 

halen. 

Kan ik mij verplaatsen met de MMC? 

Als je aan volgende voorwaarden voldoet, kan je beroep doen op de 

MMC: 

 Je bent ziek, gehandicapt en/of een senior en je kan omwille 
van praktische en financiële of gezondheidsredenen geen 
gebruik maken van het openbaar vervoer of die geen beroep 
doen op familie, vrienden of kennissen. 
 

 Jouw maandelijks inkomen mag niet hoger zijn dan twee maal 
het leefloon volgens de inkomenssituatie waarin men zich 
bevindt. Grote uitgaven i.v.m. ziekte kan je in vermindering 
brengen.  
 

Hoe werkt de MMC? 

Als je voldoet aan bovenstaande voorwaarden, schrijf je dan in bij de 

MMC.   

 Je ontvangt na betaling van je lidgeld een lidkaart. De kaart is 
strikt persoonlijk en mag je niet uitlenen. 

 De kaart is geldig tot 31 december van het lopende jaar. 

 Ritten moeten minstens 2 werkdagen op voorhand worden 

aangevraagd via de MMC. 

 Op dag en uur van de afspraak komt de chauffeur jou ophalen 

en verzorgt het gevraagde vervoer. 

 Na afloop van de rit betaal je de nodige kilometervergoeding 

aan de chauffeur.  

 Een gebruiker mag, mits dit op voorhand werd afgesproken, 

tijdens een rit ook een begeleider meenemen, dit kan de 

echtgenoot zijn, een kind, .. Deze begeleider hoeft geen 

lidkaart te hebben. 

 

Waar kan ik met de MMC naartoe? 

Het vervoer gebeurt meestal om sociale redenen (familiebezoek, 

kaartclub, kapper, boodschappen doen, tandarts …) of om een 

administratieve redenen (gemeentehuis …).  

De mindermobielencentrale is GEEN vervanger van 

ziekenwagendiensten. 

Hoeveel moet ik betalen voor de MMC? 

 Het inschrijvingsgeld bedraagt € 10 voor een volledig jaar en 

€ 5 vanaf 1 juli. 

 De gebruiker betaalt aan de chauffeur, na afloop van de rit, 

 € 0,33 per kilometer. 

 De administratie kost bedraagt 0 euro/rit. 

 Bij laattijdige annulatie van een rit rekenen wij u de 

kilometers aan die de chauffeur afgelegd heeft. 

 De gebruiker betaalt de parkeermeter. 

Wat als ik aangepast vervoer nodig heb? 

Voor personen met een handicap die een rolstoel nodig hebben, 

neemt de sociale dienst van OCMW Bekkevoort contact op met 

Dienst Aangepast Vervoer (DAV). De MMC is niet voorzien voor 

personen die liggend dienen vervoerd te worden. Hiervoor wordt 

verwezen naar gespecialiseerde diensten. Als de Minder Mobielen 

Centrale niet op je aanvraag kan ingaan, verwijst OCMW 

Bekkevoort je door naar andere vervoersdiensten. 

                                      
 

 


