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Raad voor Maatschappelijk Welzijn GOEDGEKEURD 
Besluit Zitting van 27 oktober 2021

OCMW - Thuisdienst

2 2021_RMW_00035 Mindermobielencentrale: aanpassing kilometervergoeding 
vrijwillige chauffeurs - Goedkeuring

Samenstelling:

Aanwezig:
de heer Stijn Van Baelen, Voorzitter Raad voor maatschappelijk welzijn; de heer Marc Vanherk, Lid; 
de heer Erik Vanmierlo, Lid; mevrouw Lieve Theuwissen, Lid; mevrouw Ann Bernaerts, Lid; mevrouw 
Mia Croonen, Lid; de heer Mathieu Damen, Lid; mevrouw Geertje Das, Lid; mevrouw Sylvia Dries, Lid; 
mevrouw Nicole Ketelbuters, Lid; de heer Luc Martens, Lid; de heer Bert Schelmans, Lid; de heer 
Guido Schonkeren; de heer Friedo Steensels, Lid; de heer Jos Vanmontfort, Lid; de heer Jan Verjans, 
Lid; mevrouw Sara Vrolix, Lid; mevrouw Lieve Willems, Lid; de heer Tom Wertelaers, Lid; mevrouw 
Ann Vande Weyer, Lid; de heer Pieter Schuurmans, Lid; mevrouw Anja Smids, Lid; de heer Eddie 
Brebels, Algemeen directeur

Afwezig:
de heer Toon Geusens, Lid

Beschrijving
Aanleiding en context
De mindermobielencentrale (MMC) biedt vervoer aan Bocholtenaren die tijdelijk of definitief geen 
gebruik kunnen maken van het openbaar vervoer, zoals zieken, gehandicapten, bejaarden, ... . 
Hiervoor doet het OCMW beroep op vrijwilligers. Vrijwillige chauffeurs verzorgen het vervoer met hun 
eigen wagen. 
Via de lidmaatschappen bij Taxistop zijn de vrijwillige chauffeurs verzekerd en worden de 
coördinatoren van de lokale MMC's ondersteund. 

 Het jaarlijkse lidmaatschap van OCMW Bocholt bedraagt sinds 2021 € 95,00 euro per jaar. 
 Het lidmaatschap van de leden bedraagt sinds 2021 € 12,00 voor een jaar (of € 6,00 na 30 

juni). 
 Een gezinslidmaatschap bedraagt sinds 2021 € 18,00 voor een jaar (of € 9,00 na 30 juni). 

Alle inwoners van Bocholt die niet rolstoelafhankelijk zijn en geregistreerd zijn als lid, kunnen de MMC 
inschakelen als hun inkomen niet hoger is dan tweemaal het leefloon. Vanaf 1 januari 2019 betalen zij 
hiervoor € 0,35 per gereden km. 
Cijfergegevens MMC
Jaar 2019 2020 2021
Aantal leden 192 173 160 (t/m okt.)
Aantal kilometers 53021 36839 37757 (t/m okt.)
Aantal ritten 1912 1136 1202 (t/m okt.)
 
De tabel toont aan dat het coronavirus in 2020 duidelijk een invloed heeft gehad op het aantal 
gereden kilometers en het aantal ritten. Er was een duidelijke daling van deze cijfers ten opzicht van 
2019. In 2021 lijkt de MMC-dienstverlening terug aan bod te komen zoals voor de coronapandemie. In 
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september 2021 waren er bijvoorbeeld 251 ritten met 7275 gereden kilometers ten opzichte van 
september 2020 met 115 ritten die goed waren voor 3347 gereden kilometers. 
De MMC-dienstverlening is een niet weg te denken aanbod van de dienst Thuishulp sinds1987.

Argumentatie
Inzake het gebruik van de eigen auto van de vrijwilliger is de wettelijke kilometervergoeding van 1 juli 
2021 tot 30 juni 2022 vastgesteld op maximum €0,3707 
(bron:  https://vrijwilligerswerk.be/wetgeving/kostenvergoedingen).  De maatschappelijk werker die 
de mindermobielencentrale opvolgt, stelt voor om de kilometervergoeding van de vrijwillige chauffeurs 
in de mate van het mogelijke op te trekken naar de wettelijke kilometervergoeding, en dit naar 
afgerond € 0,37 per gereden kilometer.  Het is aangewezen om het bedrag bedrag af te ronden 
gezien de MMC-vrijwilligers het aantal gereden kilometers zelf afrekenen met de leden waarvoor zij 
rijden.

Juridische grond
Artikels 77 en 78 van het decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017 inzake de 
bevoegdheden van de raad voor maatschappelijk welzijn.

Administratieve afhandeling
Een afschrift van dit besluit wordt overgemaakt aan:

 de sociale dienst van het OCMW
  de chauffeurs en de leden/gebruikers van de mindermobielencentrale worden op de hoogte 

gebracht van dit besluit. 
 Agentschap Binnenlands Bestuur

Het reglement bekend te maken volgens de bepalingen van artikel 285, 286 en 287 en het in werking 
te laten treden volgens artikel 288 van het decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017.

Stemming op het besluit
Goedgekeurd door de raad voor maatschappelijk welzijn met unanimiteit

Besluit
Artikel 1
De kilometerbijdrage voor de leden van de mindermobielencentrale wordt vastgesteld op € 0,37 per 
gereden kilometer voor de vrijwillige chauffeur.

Artikel 2
De aanpassing van de vergoeding gaat in met ingang vanaf 1 januari 2022.

https://vrijwilligerswerk.be/wetgeving/kostenvergoedingen
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Aldus beslist in bovenvermelde zitting
Namens De Raad voor Maatschappelijk Welzijn

Algemeen Directeur 
Eddie Brebels

#$ondertekening1$#

#$stempel$#

Voorzitter raad maatschappelijk 
welzijn
Stijn Van Baelen

#$ondertekening2$#
#$ondertekening2$#
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