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Inleiding 

Waarom deze brochure? 

Het proefproject rond aangepast vervoer voor personen met een handicap van De Lijn dat werd 
opgestart in 2007 in de regio Mol-Leopoldsburg, wordt momenteel afgebouwd en definitief 
stopgezet begin augustus 2012. Ondertussen loopt er een onderzoek naar de ontwikkeling van een 
mobiliteitscentrale aangepast vervoer die een duurzaam antwoord kan bieden op de nood aan een 
efficiënte en betaalbare organisatie van het aangepast vervoer in Vlaanderen. In afwachting wordt 
een initiatief voorbereid voor de regio om de overgang van het proefproject van De Lijn naar een 
nieuw systeem mogelijk te maken. 
 
Om in de tussentijd snel in te spelen op de noden en vragen die ontstaan door de afbouw van het 
proefproject van De Lijn maakte Enter alvast een beknopt overzicht van het huidige vervoersaanbod 
voor de gebruikers en betrokkenen van het proefproject van De Lijn in de gemeenten Balen, 
Beringen, Dessel, Geel, Ham, Hechtel-Eksel, Leopoldsburg, Lommel, Meerhout, Mol en Overpelt. 
 
Waarom Enter? 
Toegankelijkheid en mobiliteit gaan hand in hand. Daarom werken we als Vlaams Expertisecentrum 
Toegankelijkheid  mee aan een onderzoek dat een businessplan uitwerkt voor een toegankelijk en 
gebiedsdekkend vervoersysteem voor Vlaanderen, samen met IMOB (UHasselt) en Ernst & Young. 
 
Onder het motto ‘Iedereen op weg’ wil Enter gebruikers maximaal informeren over wat er op dit 
moment al bestaat in Vlaanderen en ontwikkelden wij met steun van de Vlaamse overheid een 
databank rond toegankelijk vervoer. 
Hierbij hoort de website www.meermobiel.be die binnenkort online komt. MeerMobiel zal hét 
informatiekanaal zijn om in enkele klikken de hele waaier van openbaar vervoer tot alle vormen van 
deur-tot-deur vervoer te verkennen, bekeken door een toegankelijkheidsbril. U vindt er alles over 
aanbod, tegemoetkomingen en rechten, interessante weetjes, tips en tricks en de laatste actualiteit 
over mobiliteit en toegankelijkheid. 
 

Wat vindt u in deze brochure? 

In deze brochure krijgt u niet alleen een overzicht van de contactgegevens van de vervoeraanbieders 
die actief zijn in uw streek. We vertellen u ook meteen: 

 voor wie het aanbod bestemd is 
 wat het inhoudt 
 of er voorwaarden zijn 
 hoe u vervoer kunt aanvragen en reserveren 

 
U kunt ons ook altijd contacteren wanneer u nog vragen hebt of meer informatie wenst. Let wel, 
Enter staat niet in voor de organisatie van het vervoer. Daarvoor kunt u het best rechtstreeks contact 
opnemen met de vervoersaanbieders. 
   

mailto:info@entervzw.be
http://www.entervzw.be/
http://www.meermobiel.be/


© Enter, Vlaams Expertisecentrum Toegankelijkheid – Belgiëplein 1 – 3510 Kermt – 011/26 50 30 – info@entervzw.be – www.entervzw.be   3 

Vervoersaanbod regio Mol-Leopoldsburg 

 
Aanbod De Lijn: halte-haltevervoer 

1. De belbus 

De belbus rijdt alleen op aanvraag niet volgens een vaste route of dienstregeling. U kunt op- en 
afstappen aan haltes van De Lijn binnen het belbusgebied.  
De belbus is geschikt voor rolstoelgebruikers. Hij is uitgerust met een lift. Er kan 1 rolstoelgebruiker 
per rit mee. De rolstoel mag maximaal 80 cm breed en 130 cm lang zijn. Hij mag niet zwaarder zijn 
dan 300 kg, de gebruiker inbegrepen.  

Welke belbussen bestaan er in uw regio? 

Belbus Reserveren via 
belbuscentrale  

Belbus Arendonk - Retie - Dessel – Postel – lijn 937 Antwerpen  
Belbus Balen Noord/Oost – lijn 732 Limburg  
Belbus Balen Zuid/West – lijn 733 Limburg 
Belbus Geel-Mol – lijn 921 Antwerpen 
Belbus Koersel - Stal - Beverlo - Beringen – Paal – lijn 719 Limburg 
Belbus Leopoldsburg – lijn 718 Limburg 
Belbus Lommel Oost – lijn 711 Limburg 
Belbus Lommel West – lijn 713 Limburg 
Belbus Lommel Zuid – lijn 712 Limburg 
Belbus Overpelt – lijn 745 Limburg 
 
U vindt de contactgegevens van de belbuscentrales in het overzicht op pagina 5. Contacteer De Lijn 
voor informatie over de haltes van de belbus in uw regio. 

Hoe gaat het in zijn werk? 

U moet altijd reserveren en de haltes aanvragen via de centrale.  
De belbusmedewerker brengt de  reservatie in orde en de belbus of gewone bus pikt u dan op het 
afgesproken moment op aan de afgesproken halte.   
Bij een reservatie vraagt men deze gegevens:  
 naam, adres, gsm- (of telefoonnummer) als u de eerste maal reserveert,  
 uw klantennummer als u al eerder reserveerde bij de belbuscentrale; 
 gewenste datum en uur van vertrek; 
 op- en afstaphalte; 
 aantal reizigers (maximaal 1 rolstoelgebruiker). 

In de provincie Antwerpen moet u  minstens twee uur vooraf reserveren. In de provincie Limburg kan 
reserveren tot één uur vooraf. Opgelet: personen met een rolstoel moeten minstens één dag vooraf 
reserveren (bij voorkeur twee dagen vooraf). 

mailto:info@entervzw.be
http://www.entervzw.be/
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Tip / Personen met een rolstoel die ingeschreven zijn bij het Vlaams Agentschap voor Personen met 
een Handicap (VAPH), en die in een belbusgebied wonen, kunnen een halte voor de deur aanvragen 
bij De Lijn of bij het VAPH. 

Tarieven 

De tarieven en vervoerbewijzen van De Lijn gelden ook op de belbus.  

Meer info 

Meer info over de belbussen vindt u op http://www.delijn.be/over/aanbod/belbus.htm 

2. Een toegankelijke rit met de bus reserveren  

Een rolstoelgebruiker kan een verplaatsing met een stadsbus of streekbus maken als de haltes en de 
bus zelf toegankelijk zijn.  

Hoe gaat het in zijn werk? 

U moet altijd 24 uur vooraf reserveren via de centrale (zie onderaan bij contactgegevens).  
De Lijn kijkt na: 
 of het voertuig dat u wilt nemen toegankelijk is  
 of de halte waar u wilt op- en afstappen toegankelijk is  
 of de voorziene plaats voor de rolstoelgebruiker nog vrij is 

 
Als al deze voorwaarden vervuld zijn, kan De Lijn uw rit reserveren. De bus pikt u dan op het 
afgesproken moment op aan de afgesproken halte.  

Tip / Hou rekening met de volgende zaken:  

 Reserveren is noodzakelijk.   
 Vergeet niet uw terugreis te reserveren.  
 Vermijd indien mogelijk de spitsuren.  
 Reis indien mogelijk met een begeleider. Hij reist gratis als u een kaart voor 

begeleider hebt. 

Tarieven 

De gewone tarieven en vervoerbewijzen van De Lijn gelden.  

Meer info 

Meer info over het aanbod van De Lijn vindt u op  www.delijn.be 
  

mailto:info@entervzw.be
http://www.entervzw.be/
http://www.delijn.be/over/aanbod/belbus.htm
http://www.delijn.be/over/aanbod/toegankelijkheid/toegankelijke_voertuigen.htm?ComponentId=403&SourcePageId=474
http://www.delijn.be/over/aanbod/toegankelijkheid/haltes/index.htm?ComponentId=404&SourcePageId=474
http://www.delijn.be/over/aanbod/toegankelijkheid/toegankelijke_voertuigen.htm
http://www.delijn.be/
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Contactgegevens (voor belbus én voor rolstoeltoegankelijke rit met de bus) 

Centrale Antwerpen  Centrale Limburg 
Tel.: 03 218 14 94  
Fax: 03 218 14 29  
E-mail: belbus.ant@delijn.be  
 

 Tel.: 011 85 03 00  
Fax: 011 85 03 02  
E-mail: belbus.limburg@delijn.be 
 

De centrale  is bereikbaar:  
 op weekdagen van 7.30 tot 18 u. 
 op zaterdag van 7.30 tot 16 u. 
 op zon- en feestdagen: gesloten  
 

 De centrale is bereikbaar: 
 op weekdagen van 6.00 tot 19.30 u. 
 op zaterdag van 7.30 tot 17.00 u. 
 op zon- en feestdagen van 7.30 tot 15.00 u. 
 

Op het e-mailadres kunt u terecht voor 
informatie over de belbus. Reserveren of 
annuleren per mail is niet mogelijk. 
Doven, slechthorenden en mensen met een 
afasie kunnen na doorgeven van een medisch 
attest reserveren via fax.  

 Doven, slechthorenden en mensen met afasie 
kunnen reserveren via fax of e-mail. 
 
Personen die een rolstoeltoegankelijke rit willen 
reserveren kunnen vanaf 1 maart 2012 enkel op 
weekdagen reserveren. U kunt wel nog een 
rolstoeltoegankelijke rit maken tijdens het 
weekend, maar de reservatie hiervoor moet op 
een weekdag gebeuren. 

 
  

mailto:info@entervzw.be
http://www.entervzw.be/
mailto:belbus.ant@delijn.be
mailto:belbus.limburg@delijn.be


© Enter, Vlaams Expertisecentrum Toegankelijkheid – Belgiëplein 1 – 3510 Kermt – 011/26 50 30 – info@entervzw.be – www.entervzw.be   6 

Aanbod Minder Mobielen Centrales en diensten vervoer door 
vrijwilligers met eigen wagen: deur-deurvervoer 

 

Voor wie? 

Inwoners van het werkingsgebied van de MMC: 

 met een mobiliteitsbeperking omwille van een handicap, ziekte, ouderdom of een tijdelijke 
beperking. 

 die zich niet kunnen verplaatsen met het openbaar vervoer. 

Bij de meeste diensten is het inkomen ook een voorwaarde. Het mag niet hoger zijn dan 2 x het 
leefloon (zie verder). Dit geldt voor alle MMC’s uit onderstaande lijst, behalve voor MMC Hechtel-
Eksel en AML-Beringen. 

Als u aan deze voorwaarden voldoet, kunt u contact opnemen met de betrokken dienst die 
vervolgens nagaat of zij in de mogelijkheid is om uw rit uit te voeren. 
Bij een beperkt aantal diensten is ook vervoer van rolstoelgebruikers mogelijk. 

Hoe werkt het?  

Vrijwilligers brengen u met hun eigen wagen van het vertrekpunt tot de eindbestemming die u 
wenst. Bij de meeste diensten mag u (gratis) een begeleider meenemen. De vrijwilliger kan u ook 
helpen bij het in- en uitstappen en u van de wagen helpen tot op de plek waar u moet zijn en terug.  

Hoe aanvragen en reserveren? 

De meeste diensten vragen ten laatste twee werkdagen vooraf uw rit te reserveren. Dit kan met de 
telefoon en soms ook per fax of e-mail, meestal voor vaste ritten.  
Over het algemeen moet u eerst lid worden en is het jaarlijks lidgeld 10 euro. 

Tarieven 

De kilometerprijs bedraagt van 0,20 tot 0,33 euro.  

Leefloon 

Bij de meeste MMC’s uit onderstaande lijst mag uw inkomen niet hoger zijn dan 2 x het leefloon.  

Het leefloon is de financiële hulp die het OCMW geeft aan iemand met onvoldoende inkomen.  

Dit leefloon hangt af van uw situatie:  

 Samenwonende: (al dan niet met partner): 515,46 euro per maand.  

 Alleenstaande: 770,18 euro per maand. 

 Met “gezinslast” (minstens één minderjarig kind ten laste): 1026,91 euro per maand. 

Twee keer dit leefloon is:  

 Samenwonende: niet meer dan 1030,92 euro per maand.  

mailto:info@entervzw.be
http://www.entervzw.be/
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 Alleenstaande: niet meer dan 1540,36 euro per maand. 

 Met “gezinslast” (minstens één minderjarig kind ten laste): niet meer dan 2053,82 euro per 

maand. 
 

Let op: Deze leefloonbedragen zijn van 1 september 2011. 

Contactgegevens MMC’s 

Provincie Antwerpen 
Minder Mobielen Centrale Balen 
Veststraat 60 
2490 Balen 
014 82 98 48 
014 81 67 44 
maria.vanwesemael@ocmwbalen.be 
Website 
Ook vervoer van rolstoelgebruikers met 
opklapbare rolstoelen 
Werkingsgebied: Balen, Olmen 

 Minder Mobielen Centrale Dessel 
Pastorijstraat 2 
2480 Dessel 
014 38 90 43 
014/38 90 49 
griet.meynen@ocmwdessel.be 
Website 
Geen rolstoelvervoer 
Werkingsgebied: Dessel 

   
Minder Mobielen Centrale Geel 
Werft 20 
2440 Geel 
014 56 61 47 
elke.bensch@geel.be 
Website 
Ook rolstoelvervoer  
Werkingsgebied: Geel 

 Minder Mobielen Centrale Meerhout 
Gasthuisstraat 27 
2450 Meerhout 
014 36 90 20 
014 36 90 27 
britt.snyers@publilink.be 
Website 
Geen rolstoelvervoer 
Werkingsgebied: Meerhout, Eindhout, 
Laakdal, Vorst (Kempen) 

   
Minder Mobielen Centrale Mol 
Jakob Smitslaan 22 
2400 Mol 
014 33 15 68 
014 33 15 30 
bo.peeters@ocmwmol.be 
dienst.zorgbemiddeling@ocmwmol.be  
Website 
Ook rolstoelvervoer  
Werkingsgebied: Mol  

  

  

mailto:info@entervzw.be
http://www.entervzw.be/
mailto:maria.vanwesemael@ocmwbalen.be
http://www.ocmwbalen.be/index.php?ID=36377
mailto:griet.meynen@ocmwdessel.be
http://www.ocmw.dessel.be/product/512/default.aspx?_vs=0_N&id=181
mailto:elke.bensch@geel.be
http://www.geel.be/product.aspx?id=435
mailto:britt.snyers@publilink.be
http://www.ocmwmeerhout.be/pages/?type=sub&page=54
mailto:bo.peeters@ocmwmol.be
mailto:dienst.zorgbemiddeling@ocmwmol.be
http://www.gemeentemol.be/product/1568/default.aspx?_vs=0_n&_vs=0_N&id=4479
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Provincie Limburg 
Anders Mobiel Limburg - Beringen 
Klitsbergwijk 29 
3583 Beringen 
011 44 95 00 
jessica.rogiers@ocmwberingen.be 
Website 
Ook rolstoelvervoer 
Werkingsgebied: Beringen, Beverlo, Koersel, 
Paal 

 Minder Mobielen Centrale Ham 
Roerdompstraat 40730 
3945 Ham 
013 66 33 13 
013 66 20 54 
ocmw@ham.be 
Website 
Geen rolstoelvervoer 
Werkingsgebied: Ham 

   
Minder Mobielen Centrale Hechtel-Eksel 
Don Boscostraat 8, Hechtel 
3940 Hechtel-Eksel 
011 89 12 12 
011 89 12 13 
els.vandevorst@ocmwhechtel-eksel.be 
Website 
Geen rolstoelvervoer 
Werkingsgebied: Hechtel-Eksel 

 Minder Mobielen Centrale Leopoldsburg 
De Wittelaan 4 
3970 Leopoldsburg 
011 34 02 53 
011 34 02 11 
dienstencentrum@ocmwleopoldsburg.be 
Website 
Geen rolstoelvervoer 
Werkingsgebied: Leopoldsburg 

   
Minder Mobielen Centrale Lommel 
Norbert Neeckxlaan 50 
3920 Lommel 
011 55 19 70 
011 54 43 89 
lommelsemindermobielencentrale@skynet.be 
Geen rolstoelvervoer 
Werkingsgebied: Lommel 
 

 Minder Mobielen Centrale Overpelt  
Peltanusstraat 9 
3900 Overpelt 
011 80 94 02 
011 80 94 03 
kurt.kuppens@overpelt.be 
Website 
Ook rolstoelvervoer 
Werkingsgebied: Overpelt 

 
  

mailto:info@entervzw.be
http://www.entervzw.be/
mailto:jessica.rogiers@ocmwberingen.be
http://www.beringen.be/nl/product_catalog/record/397
mailto:ocmw@ham.be
http://www.ham.be/product/512/default.aspx?_vs=0_N&id=666
mailto:els.vandevorst@ocmwhechtel-eksel.be
http://www.hechtel-eksel.be/fb111ffl58hef0vu44.aspx
mailto:dienstencentrum@ocmwleopoldsburg.be
http://www.leopoldsburg.be/product/512/default.aspx?_vs=0_n&id=243
mailto:lommelsemindermobielencentrale@skynet.be
mailto:kurt.kuppens@overpelt.be
http://www.overpelt.be/nl/555/product_catalog/40/minder-mobielen-centrale-aanvraag.html
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Aanbod diensten aangepast vervoer voor rolstoelgebruikers: 
 deur-deurvervoer 

Voor wie? 

Inwoners uit het werkingsgebied van de dienst die: 
 rolstoelgebruiker zijn of een andere vorm van mobiliteitsbeperking hebben door een handicap, 

ziekte, ouderdom of een tijdelijke beperking. 
 zich niet kunnen verplaatsen met de eigen wagen, het openbaar vervoer of andere diensten zoals 

een Minder Mobielen Centrale 

U kunt contact opnemen met de betrokken dienst die vervolgens nagaat of zij in de mogelijkheid is 
om uw rit uit te voeren. 

Hoe werkt het?  

De chauffeurs brengen u met aangepast vervoer van het vertrekpunt tot de eindbestemming die u 
wenst. Bij de meeste diensten mag u (gratis) een begeleider meenemen. De chauffeur kan u ook 
helpen bij het in- en uitstappen en u van de wagen helpen tot op de plek waar u moet zijn en terug. 
U kan beperkte assistentie vragen aan de chauffeurs, zoals een jas aan of uit doen, de deur openen 
of sluiten, de deurbel of de lift bedienen.  

Hoe aanvragen en reserveren? 

De meeste diensten vragen ten laatste één of twee werkdagen vooraf te reserveren. Dit kan met de 
telefoon en soms ook per fax of e-mail.  

Tarieven 

De kilometerprijs bedraagt maximaal 0,48 euro.  

Contactgegevens diensten aangepast vervoer voor rolstoelgebruikers 

Provincie Antwerpen 
Handicar Mol 
Jakob Smitslaan 26 
2400 Mol 
Tel.: 014 33 15 68 
bo.peeters@ocmwmol.be 
vervoer@ocmwmol.be 
Werkingsgebied: Mol 

 

   
Provincie Limburg   
Rolstoelvervoer gemeente Overpelt 
Oude markt 2 
3900 Overpelt  
Tel.: 011 80 94 02 
senioren-gehandicapten@overpelt.be  
Werkingsgebied: Overpelt 

  

mailto:info@entervzw.be
http://www.entervzw.be/
mailto:bo.peeters@ocmwmol.be
mailto:vervoer@ocmwmol.be
mailto:senioren-gehandicapten@overpelt.be
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Aangepast vervoer met de taxi/VVB: deur-deurvervoer 

 
Een aantal taxibedrijven en bedrijven die diensten met verhuur van voertuigen met bestuurder 
organiseren hebben voertuigen voor aangepast vervoer van rolstoelgebruikers. 
 
Bij sommige bedrijven kan je een deel van de taxirit met dienstencheques betalen.  

Voor wie? 

Personen met een beperkte mobiliteit die: 
 erkend zijn door het VAPH. 
 een tegemoetkoming krijgen voor hulp aan bejaarden, een inkomensvervangende of een 

integratietegemoetkoming. 
 zelf (of een kind jonger dan 21 jaar) minstens zeven punten kregen op de 

zelfredzaamheidschaal. 
 ouder zijn dan 60 jaar en hulp krijgen van een erkende dienst voor gezins- en bejaardenhulp. 
 een kind hebben dat een verhoogde kinderbijslag krijgt (voor kinderen met een handicap of 

kinderen die aan een zware ziekte lijden). 

Voorwaarden? 

Met deze dienstencheques kan je enkel betalen bij ondernemingen die hiervoor door de Rijksdienst 
voor Arbeidsvoorziening erkend zijn. 
Wanneer je een erkenning hebt, dan moet het transport gebeuren met een aangepast voertuig. De 
Federale Overheidsdienst Mobiliteit en Vervoer moet voor dit voertuig een attest afleveren. 
Een aangepast voertuig is niet vereist: 
 wanneer je een uitkering krijgt voor bejaardenhulp  
 of wanneer je minstens 60 jaar bent en hulp krijgt van een erkende dienst voor gezins- en 

bejaardenhulp. 
 
Op de website van de RVA vind je een lijst van de ondernemingen voor dienstencheques: 
http://www.dienstencheques-rva.be/nl_aangeslotenbedrijven.asp 

Hoe aanvragen? 

Via de website van de RVA: http://www.dienstencheques-rva.be/nl_particulier_inschrijving_form.asp 
 
Inwoners uit de provincie Limburg met een beperkte mobiliteit die aan bepaalde voorwaarden 
voldoen kunnen op een vervoersbudget aanspraak maken dankzij het Limtax project. Neem voor 
meer info contact met de provincie, 011 30 57 55, http://www.limburg.be/eCache/INT/20/036.html  
 
Hieronder vindt u een overzicht van taxibedrijven en diensten met verhuur van voertuigen met 
bestuurder die rolstoelvervoer aanbieden in uw streek. 
 

mailto:info@entervzw.be
http://www.entervzw.be/
http://www.dienstencheques-rva.be/nl_aangeslotenbedrijven.asp
http://www.dienstencheques-rva.be/nl_particulier_inschrijving_form.asp
http://www.limburg.be/eCache/INT/20/036.html
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Contactgegevens taxi’s/VVB’s  

Provincie Antwerpen 
De Blauwvoet 
Breden Els 48 
2490 Balen 
0496 86 22 97 
reinhilda@deblauwvoet.be 
www.deblauwvoet.com  
Rolstoelvervoer 

 GTM 
Technische Schoolstraat 50 
2440 Geel  
0473 58 49 49 of 014 58 49 49 
gtm@online.be 
www.groepclaes.be  
Rolstoelvervoer  

 

   
Taxi Maxi 
Baron van Eetveldeplein 
2400 Mol 
0489 290 170 
taxioffice01@gmail.com  
www.taxilommel.be 
Rolstoelvervoer 

 Transport Erik 
Keiheuvelstraat 12 
2400 Mol 
0486 07 99 22 
info@transport-erik.be  
www.transport-erik.be 
Rolstoelvervoer 

   
Provincie Limburg 
Het Buske 
Dijkstraat 81 
3581 Beverlo 
0475 85 19 11 
hetbuske@telenet.be  
Rolstoelvervoer 

 Taxi Maxi 
Donkerstraat 31 
3920 Lommel 
0489 290 170 
taxioffice01@gmail.com  
www.taxilommel.be  
Rolstoelvervoer 

   
Taxi Hendriks 
Leopoldlaan 44 
3900 Overpelt 
011 80 98 98 
info@hendriks.be 
www.hendriks.be 
Rolstoelvervoer 
Dienstencheques en Limtax  

 BB-Taxi  
Monsstraat 47 
3990 Peer 
0477  31 73 00 
bbtaxipeer@skynet.be 
Rolstoelvervoer  

 

  

mailto:info@entervzw.be
http://www.entervzw.be/
mailto:reinhilda@deblauwvoet.be
http://www.deblauwvoet.com/
mailto:gtm@online.be
http://www.groepclaes.be/
http://www.taxilommel.be/
mailto:info@transport-erik.be
http://www.transport-erik.be/
mailto:hetbuske@telenet.be
http://www.taxilommel.be/
http://www.hendriks.be/
mailto:bbtaxipeer@skynet.be
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Ziekenfondsen en niet-dringend zittend ziekenvervoer 

Voor wie en hoe werkt het? 

Ziekenfondsen organiseren of geven financiële tegemoetkomingen voor het niet dringend zittend 
ziekenvervoer van hun leden. Dit zijn verplaatsingen van en naar het ziekenhuis voor dagopname, 
raadpleging, nierdialyse, radio- of chemotherapie of vervoer voor revalidatie, voor een behandeling...  
U kunt soms een tegemoetkoming krijgen voor vervoer met eigen wagen, openbaar vervoer, taxi… 
De voorwaarden verschillen van ziekenfonds tot ziekenfonds. 
 
Neem dus contact op met het ziekenfonds waarvan u lid bent om meer te weten over wat er 
voorzien is. U kunt ook op de website van uw ziekenfonds zoeken naar ‘Niet dringend zittend 
ziekenvervoer’. 
 
Om u van dienst te zijn maakten we in de bijlage een overzicht van alle informatie die we op de 
verschillende websites konden terugvinden. Dit is de informatie zoals letterlijk vermeld op de 
website van ieder ziekenfonds, verzameld begin maart 2012. U vindt dit terug op pagina 15-21. 

Contactgegevens  

Provincie Antwerpen 
Christelijke Mutualiteit arrondissement 
Antwerpen - 101 
Molenbergstraat  2000 Antwerpen 
Tel.: 03 221 93 39 
Fax: 03 221 96 99 
ziekenvervoer.antwerpen@cm.be  
www.cm.be 

 Christelijke Mutualiteit 
regio Mechelen-Turnhout - 105 
Korte Begijnenstraat 22  
2300 Turnhout 
Tel.: 014 40 31 11  
Fax: 014 40 34 09 
turnhout@cm.be   
www.cm.be 

   
"De Voorzorg", Socialistische Mutualiteit - 304 
Desiré Boucherystraat 17 
2800 Mechelen 
Tel.: 03 285 44 44  
Fax: 03 218 67 03 
info.304@socmut.be   
www.socmut.be 

 Liberale Mutualiteit Provincie Antwerpen  - 
401 
Lange Nieuwstraat 109 
2000 Antwerpen 
Tel.: 03 203 76 00 
Fax: 03 225 02 35 
gezondheidszorgen@lmpa.be  

   
Onafhankelijk Ziekenfonds Securex - 516 
Sint-Michielswarande 30 
1040 Brussel 
Tel.: 078 15 93 01 
Fax: 02 209 06 61  
ziekenfonds@securex.be   
www.securex-mutualite.be 

 OZ Onafhankelijk Ziekenfonds - 501 
Boomsesteenweg 5 
2610 Antwerpen/Wilrijk 
Tel.: 03 201 84 00 
Fax: 03 201 86 00 
socialedienst@oz.be  
www.oz501.be 

   
   
   
   

mailto:info@entervzw.be
http://www.entervzw.be/
mailto:ziekenvervoer.antwerpen@cm.be
http://www.cm.be/
mailto:turnhout@cm.be
http://www.cm.be/
mailto:info.304@socmut.be
http://www.socmut.be/
mailto:gezondheidszorgen@lmpa.be
mailto:ziekenfonds@securex.be
http://www.securex-mutualite.be/
mailto:socialedienst@oz.be
http://www.oz501.be/
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Partena - Onafhankelijk Ziekenfonds Vlaanderen - 
526 
Coupure Links 103 
9000 Gent 
Tel.: 09 269 85 00 
Fax: 09 269 85 48 
info@partena-partners.be  
www.partena-ziekenfonds.be  

 Vlaams & Neutraal Ziekenfonds - 203 
Hoogstratenplein 1 
2800 Mechelen 
Tel.: 015 28 90 90 
Fax: 015 20 96 66 
info@vnz.be 
www.vnz.be 

   
Vlaams Neutraal Ziekenfonds - 235 
Statieplein 12 
9300 Aalst 
Tel.: 053 76 99 99 
Fax: 053 77 09 02 
klantendienst@vnz235.be  
www.vnz235.be 

  

   
Provincie Limburg 
Christelijke Mutualiteit Limburg - 131 
Prins-Bisschopssingel 75 
3500 Hasselt 
Tel.: 011 28 02 11  
Fax: 011 28 35 59 
limburg@cm.be  
www.cm.be  

 "De Voorzorg" Mutualiteitsverbond van 
Limburg - 322 
Capucienenstraat 10  
3500 Hasselt 
Tel.: 011 24 99 11  
Fax: 011 23 35 62 
info@devoorzorg.be   
www.socmut.be 

   
Liberale Mutualiteit Limburg - 415 
Geraetsstraat 20 
3500 Hasselt 
Tel.: 011 29 10 00 
Fax: 011 22 20 67 
aanvullendediensten@lml.be  
www.liberalemutualiteit.be 

 Onafhankelijk Ziekenfonds Securex - 516 
Sint-Michielswarande 30 
1040 Brussel 
Tel.: 078 15 93 01 
Fax: 02 209 06 61  
ziekenfonds@securex.be   
www.securex-mutualite.be 

   
OZ Onafhankelijk Ziekenfonds - 501 
Boomsesteenweg 5 
2610 Antwerpen/Wilrijk 
Tel.: 03 201 84 00 
Fax: 03 201 86 00 
socialedienst@oz.be  
www.oz501.be 

 Partena - Onafhankelijk Ziekenfonds 
Vlaanderen - 526 
Coupure Links 103 
9000 Gent 
Tel.: 09 269 85 00 
Fax: 09 269 85 48 
info@partena-partners.be  
www.partena-ziekenfonds.be  

   
Vlaams & Neutraal Ziekenfonds - 203 
Hoogstratenplein 1 
2800 Mechelen 
Tel.: 015 28 90 90 
Fax: 015 20 96 66 
info@vnz.be 
www.vnz.be 

 Vlaams Neutraal Ziekenfonds - 235 
Statieplein 12 
9300 Aalst 
Tel.: 053 76 99 99 
Fax: 053 77 09 02 
klantendienst@vnz235.be  
www.vnz235.be 
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http://www.vnz.be/
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Bijlage gedetailleerde informatie voorwaarden ziekenfondsen (verzameld via website ziekenfondsen) 

Riziv Ziekenfonds Voor wie Voorwaarden Hoe 

322 "De Voorzorg" 
Mutualiteitsver
bond van 
Limburg 
 

Leden maar enkel niet-dringend zittend ziekenvervoer 
met eigen wagen 

Vergoeding van 0,07€/km  

304 "De Voorzorg", 
Socialistische 
Mutualiteit Van 
De Provincie 
Antwerpen 

De Voorzorg provincie Antwerpen organiseert zelf 
ziekenvervoer op aanvraag tegen een vastgesteld 
persoonlijk aandeel.  
In specifieke gevallen is er een tegemoetkoming 
voorzien voor vervoer met een personenwagen. 
 
Alle verzekerden die zich niet zelf kunnen verplaatsen 
van of naar een ziekenhuis voor een opname of een 
consultatie. 

Aangevraagd ziekenvervoer 
jaarlijks instapgeld van 6,00 euro 
persoonlijk aandeel: 
liggend: aan kostprijs vervoerder 
zittend: aan kostprijs vervoerder 
ambulante kankerbehandeling met tegemoetkoming verplichte verzekering: maximum 
6 euro per rit, maximum 150 euro per kalendermaand 
nierdialyse: 2,50 euro per rit indien tegemoetkoming verplichte verzekering, maximum 
150 euro per kalendermaand 
CVA of hartrevalidatie: zittend vervoer 12 euro per rit, liggend of rolwagen vervoer 25 
euro per rit 
Het bijzonder tarief bij nierdialyse en ambulante kankerbehandeling wordt enkel 
toegepast op voorwaarde dat een afstandsverklaring wordt ondertekend en regelmatig 
binnengebracht 
 
Bovenstaande tarieven gelden enkel op Belgisch grondgebied. 
 
Niet-aangevraagd vervoer 
Ziekenvervoer met personenwagen: 
vergoeding van 0,12 euro per kilometer 
regelmatige medische verzorging 
donors voor tromboferose 
verjaringstermijn: 2 jaar. 
Verplaatsingen buiten het bepaalde ziekenvervoer: 
controleonderzoeken van mindervaliden door het ministerie van Sociale Voorzorg 
preventorium-, rustkuren of thermale behandelingen in centra erkend door het 
ziekenfonds. 
 

1. Aangevraagd vervoer: aanvraag via dispatching, 
vervoer tussen 7 en 19 uur, 24 uur op voorhand 
aanvragen. 
 
 2. Ziekenvervoer met personenwagen: moet worden 
gestaafd met een behandelingsattest van het ziekenhuis 
en wordt uitsluitend centraal betaald door overschrijving 
op de financiële rekening van de verzekerde. 
 
3. Verplaatsingen buiten het bepaalde 
ziekenvervoer:aanwezigheidsattest voorleggen. 
 
Aanvragen op 03 285 45 45 

101 Christelijke 
Mutualiteit 
arrondissement 
Antwerpen 

Als je niet-dringend vervoer nodig hebt omdat je het 
ziekenhuis niet met eigen middelen of met het 
openbaar vervoer kan bereiken, kan je beroep doen op 
de dienst Ziekenvervoer. Je hebt recht op een 
tegemoetkoming voor tien ritten per jaar.  
 
Volstaat dit niet, dan kan een uitbreiding toegestaan 
worden op basis van een medisch attest. 
 
 De CM betaalt het grootste deel van de 
vervoerskosten, jij betaalt enkel het remgeld. 

Soort vervoer 
Hoeveel remgeld betaal je per enkele 
rit? 

Binnen de provincie Antwerpen en 
het Waasland (telefoonzone 03) 
Personenwagen  
Rolwagentaxi  
Ziekenwagen 

   
  
10,00 euro  
10,00 euro  
13,00 euro 

Vervoer buiten deze zone  
Verminderd tarief bij regelmatig 
vervoer voor leden met verhoogde 
tegemoetkoming vanaf 11e rit 

Alle bedragen x 2  
Alle bedragen -50% 

Nierdialyse - vast tarief 2,50 euro (mits ondertekening 

CM ZIEKENVERVOER 
7 DAGEN PER WEEK 
NIET-DRINGEND VERVOER 
Tel.  03 232 77 77 
Fax 03 221 94 89 
E-mail ziekenvervoer.antwerpen@cm.be 
 
• Vervoeraanvragen: 7 dagen per week, de klok rond. 
• Algemene inlichtingen en vragen rond tussenkomsten 
en 
facturen: maandag tot vrijdag tussen 8.30 en 16.30 uur 

http://www.cm.be/nl/101/Resources/ZV01_medisch_attest_tcm248-16408.pdf
http://www.cm.be/nl/101/ziekteverzekering/specifieke_regelingen/verhoogde_tegemoetkoming/index.jsp
http://www.cm.be/nl/101/ziekteverzekering/specifieke_regelingen/verhoogde_tegemoetkoming/index.jsp
mailto:ziekenvervoer.antwerpen@cm.be
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Riziv Ziekenfonds Voor wie Voorwaarden Hoe 

'volmacht') 

Oncologie (chemo, bestraling, nazorg 
en revalidatie in bepaalde centra) 

Individueel bepaald volgens de 
afstand en de tussenkomst van het 
RIZIV 

Als je zelf liggend of rolwagenvervoer regelt met een vervoerdienst, dan bedraagt de 
tegemoetkoming 50 cent per kilometer. 
Vervoer van en naar een dag- of nachtopname in een psychiatrisch ziekenhuis wordt 
niet door de dienst Ziekenvervoer verzorgd. CM betaalt in bepaalde situaties wel een 
vergoeding van 3,70 euro per ligdag. 
Als je regelmatig naar het ziekenhuis moet en je vervoer zelf regelt (uitgezonderd 
openbaar vervoer), kun je van CM een kilometervergoeding van 25 cent krijgen (een 
eventuele tegemoetkoming vanuit de verplichte ziekteverzekering  
wordt in mindering gebracht van deze tegemoetkoming). Vraag voor regelmatig vervoer 
vooraf een goedkeuring aan CM. 
Voor meer informatie over de voorwaarden en de speciale tarieven voor 
nierdialysepatiënten, oncologische behandeling en revalidatie kan je terecht bij de 
dienst Ziekenvervoer. 
 

105 Christelijke 
Mutualiteit 
arrondissement 
Mechelen-
Turnhout 

Als je niet-dringend vervoer nodig hebt, omdat je met 
eigen middelen of met het openbaar vervoer het 
ziekenhuis niet kan bereiken, kan je een beroep doen 
op de CM-dienst Ziekenvervoer. Je moet dan zelf nog 
maar een fractie van de reële kostprijs betalen. Ook in 
de facturen voor dringend ziekenvervoer (met de 
ziekenwagen) komt de CM voor een groot stuk tussen. 
voor CM-leden die wonen in de regio Mechelen-
Turnhout of in een aangrenzende gemeente 
vervoer naar een ziekenhuis binnen de provincie 
Antwerpen, een universitair ziekenhuis in België of een 
ziekenhuis voorkomend op de lijst van CM 
Welk vervoer? 
- Liggend, in een vaste rolstoel of zittend: 
voor dialysebehandelingen 
voor behandelingen radiotherapie 
voor behandelingen chemotherapie 
voor opvolging na radio-of chemotherapie 
voor consultatie na een orgaantransplantatie (max. 1 
jaar) 
- Liggend en in een vaste rolstoel: 
voor locomotorische revalidatie (max. 3 maanden) 
voor pluridisciplinaire revalidatie (max. 3 maanden) 
voor cardiale revalidatie (max. 3 maanden) 
voor brandwondenverzorging (max. 3 maanden) 
voor opname en ontslag in een algemeen ziekenhuis 
voor consultatie in een algemeen ziekenhuis 
 
 

Je betaalt 12 euro per enkele rit (of 24 euro per heen- en terugrit) persoonlijk aandeel 
rechtstreeks aan de chauffeur. De rest neemt CM ten laste. 
Als je voor dialyse naar het ziekenhuis moet, betaal je als persoonlijk aandeel 2,5 euro 
per rit of 5 euro per dag, rechtstreeks aan de chauffeur. 
Als je voor kankerbehandelingen naar het ziekenhuis vervoerd werd, kan je bij 
inlevering van het attest van het ziekenhuis nog een tegemoetkoming van 50 % op je 
persoonlijke aandeel krijgen (of 6 euro per rit) 
 

Je kan 24/24 uur, 7 dagen per week, ziekenvervoer 
aanvragen op het nummer 015 21 59 21. Na de werkuren 
of op zon- en feestdagen wordt u automatisch 
doorgeschakeld naar een wachtcentrale die het vervoer 
zal regelen. 
Vraag het vervoer minstens een halve dag op voorhand 
aan. Vervoer tijdens het weekend regelt u ten laatste de 
vrijdagvoormiddag. 
Je wordt vervoerd door een gespecialiseerde 
vervoersmaatschappij. Zij kan je volgens noodzaak 
zittend of liggend vervoeren. 
Jouw persoonlijk aandeel betaal je na de rit onmiddellijk 
aan de chauffeur. De rest rekent de maatschappij 
rechtstreeks met CM af. 
Facturen voor ziekenvervoer waarvoor je de CM-
tussenkomst vraagt, mag je in de CM-brievenbus steken. 
Het is echter interessant ze af te geven in je CM-kantoor. 
Dan krijgt je meteen meer informatie over de eventuele 
tussenkomst. 
 

131 Christelijke 
Mutualiteit 
Limburg 

Leden Bij zittend, niet-dringend ziekenvervoer (taxi- en rolstoelvervoer) komt CM Limburg 
onder bepaalde voorwaarden tussen in de kosten. Deze CM-tussenkomst wordt 
rechtstreeks met de taxivervoerder geregeld. Je persoonlijk aandeel in dit taxivervoer is 

Bel vooraf steeds naar het centrale nummer: 070 22 54 
00. CM regelt voor jou een taxi. 
Je betaalt je aandeel rechtstreeks aan de chauffeur 

mailto:info@entervzw.be
http://www.entervzw.be/
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Riziv Ziekenfonds Voor wie Voorwaarden Hoe 

afhankelijk van de afstand:  
Kostprijs 
< 50 km6 € per rit 
> 50 km12 € per rit 
 
Voorwaarden 
Je rit werd vooraf aangevraagd via het centrale nummer 070 22 54 00. 
Maximum 4 ritten per maand (zittend en liggend vervoer samen), bij opname, ontslag, 
daghospitalisatie of bij consultatie.  
Enkel naar algemeen erkende ziekenhuizen.  
 

 

415 Liberale 
Mutualiteit 
Limburg 

Heeft u niet-dringend ziekenvervoer nodig naar of van 
het ziekenhuis en kan u geen gebruik maken van eigen 
vervoer of een beroep doen op vrijwilligers? 
Dan kan u bij opname en/of ontslag uit een erkend 
ziekenhuis en voor een reeks behandelingen van een 
tussenkomst in de vervoerskosten genieten. 
 

Voorwaarden afhankelijk van het soort vervoer en de aard van de behandeling.  
Voor meer informatie : bel 011-29 10 13 of uw kantoorverantwoordelijke 
 
Niet-dringend liggend ziekenvervoer 
De Liberale Mutualiteit Limburg sloot samenwerkingsakkoorden af met een reeks 
gespecialiseerde ziekenwagendiensten. Raadpleeg hier de lijst. (Opm. link werkt niet 
meer.) 
Hierdoor kan u gratis gebruik maken van deze ziekenwagendiensten om vervoerd te 
worden naar en van de verpleeginstelling. 
De ziekenwagendienst regelt rechtstreeks de factuur met uw ziekenfonds. 
 
Indien u kiest voor een vervoerdienst waarmee de Liberale Mutualiteit geen 
samenwerkingsakkoord heeft afgesloten, dan komen wij tussen in de factuur. 
De tussenkomst bedraagt - vanaf 01.01.2012 -  1,25 euro per kilometer en 17,30 euro 
voor een stadsrit (< 10 km). 
 
Nierdialyse 
Nierdialysepatiënten kunnen een beroep doen op het Intermutualistisch Ziekenvervoer 
(IMZ) 
Het vervoer per taxi is gratis, behoudens een persoonlijk aandeel van 1 euro per enkele 
rit. 
Aanvragen voor vervoer dienen te gebeuren via de centrale dispatching op het gratis 
nummer 0800-90 620. 
Indien u geen gebruik maakt van het IMZ vervoer, heeft u recht op een tussenkomst van 
0,40 euro per kilometer. Deze tussenkomst bestaat gedeeltelijk uit een vergoeding 
vanuit de verplichte ziekteverzekering. 
 
Orgaantransplantatie 
Bij raadplegingen ten gevolge van orgaantransplantaties geeft ook vervoer per taxi, met 
het openbaar vervoer of met eigen vervoer recht op een tussenkomst. 
De tussenkomst bedraagt: 
- Verplaatsing met eigen wagen : 0,12 euro per km voor 1 keer de afstand woonplaats 
patiënt – verpleeginstelling – woonplaats patiënt. 
- Verplaatsing met taxi : 0,25 euro per km en maximaal 30,99 euro per rit. 6,20 euro 
voor een stadsrit (< 10 km) 
- Verplaatsing met openbaar vervoer : terugbetaling van de kosten op basis van tarief 
2de klasse. 
Tromboferese (donor) 
Wij voorzien een tussenkomst in het vervoer op basis van de tarieven openbaar vervoer 
2de klasse voor personen die zich verplaatsen voor de afname van bloedplaatjes. 

· Wat te doen? 
Bezorg de originele factuur of het vervoersattest aan uw 
kantoorverantwoordelijke. 
Wij zorgen voor een snelle terugbetaling. 
 

mailto:info@entervzw.be
http://www.entervzw.be/
http://www.liberalemutualiteit.be/c/document_library/get_file?uuid=09eb9b2e-d395-4375-9ee0-f5dc7ae4652d&groupId=17227
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Riziv Ziekenfonds Voor wie Voorwaarden Hoe 

 
Radio- en chemotherapie 
Wij voorzien een tussenkomst in het vervoer bij radio- of chemotherapie, bij follow-up 
consultaties en bij opname in de verpleeginstelling. 
Deze tussenkomst bestaat enerzijds uit een vergoeding vanuit de verplichte 
ziekteverzekering en anderzijds vanuit de aanvullende verzekering van het ziekenfonds. 
Bij ambulante behandeling is er een tussenkomst via de verplichte ziekteverzekering 
van 0,25 euro per km voor de afstand woonplaats patiënt – verpleeginstelling – 
woonplaats patiënt. 
Bij opname in een verpleeginstelling is er een tegemoetkoming vanuit de aanvullende 
verzekering van 0,12 euro per km voor de afstand woonplaats patiënt – 
verpleeginstelling – woonplaats patiënt. 
 
Jeugdige kankerpatiëntjes 
De verplichte ziekteverzekering voorziet een tussenkomst in de vervoerskosten van 0,25 
euro per kilometer voor de ouders van kankerpatiënten tot 18 jaar bij opname in het 
ziekenhuis (verblijf met minstens 1 overnachting). 
- Bij volgende behandelingen – en na goedkeuring door de adviserend geneesheer – 
wordt de tussenkomst voor vervoer met eigen wagen (0,12 euro per km) eveneens 
toegekend : 
- aan de rechthebbenden op zware kinesitherapie (E-pathologie); 
- bij consultatie van geneesheren-specialisten en/of bij opname; 
- bij ambulante raadplegingen bij een geneesheer-specialist of opname voor erkende 
sociale ziektes (kanker, TBC) en indien er geen tussenkomst voorzien is via de verplichte 
ziekteverzekering; 
- bij revalidatie in een erkend revalidatiecentrum en indien er geen tussenkomst in de 
verplichte verzekering is; 
- bij uitzonderlijk zware medische indicaties, na goedkeuring door de adviserend 
geneesheer van het ziekenfonds; 
- wegens behartenswaardige situatie, na een gemotiveerde aanvraag en mits 
goedkeuring door de directie van de Liberale Mutualiteit Limburg. 
 

401 Liberale 
Mutualiteit 
Provincie 
Antwerpen 

Leden ziekenfonds 
 
Opm.: hogere tegemoetkoming in geval van 
nierdialyse, radium- en chemotherapie 
 
Met: 
a) Een doktersattest dat de noodzakelijkheid van het 
vervoer doet blijken en dat 
de onmogelijkheid om zich met het openbaar vervoer 
te verplaatsen vermeldt. 
b) Een rekening, welke volgende inlichtingen vermeldt : 
1) datum vervoer, heen- en of terugreis, bestemming. 
2) bedrag. 
3) aantal kilometers bij nierdialyse, chemo- 
radiumtherapie en indien het 
persoonlijk vervoer betreft. 
4) dringend of niet dringend indien ziekenvervoer met 
ambulance. 
 

Niet dringend ziekenvervoer (bij opname of gelijkstelling) 
Met ambulance, taxi of persoonlijk vervoer bij: 
a) opname in een ziekenhuis 
b) een daghospitalisatie 
c) opname in sanatorium en preventorium 
d) nazorg en controle bij een transplantatie 
e) voor een gehospitaliseerde die met verlof gaat is er éénmaal per kwartaal 
een tussenkomst voorzien, alsook met Kerstmis en Nieuwjaar. 
 
De tussenkomst bedraagt: 
50% op de rekening van de ziekenwagen met een maximum van € 100/rit. 
50% op de rekening van de taxi met een maximum van € 15/rit. 
€ 0,10 per km met een maximum van € 10/rit bij persoonlijk vervoer. 
Doktersattest is niet noodzakelijk en er is geen beperking per dienstjaar. 
Een dienstjaar loopt van 1 januari tot 31 december. 
 
Niet dringend ziekenvervoer - ambulant 
Met ambulance, taxi of persoonlijk vervoer bij een ambulante behandeling naar 
het ziekenhuis of geneesheer specialist indien men zich niet met het openbaar 

Rechtstreeks contact opnemen met vervoeraanbieders 
die overeenkomst hebben met ziekenfonds (zie website 
ziekenfonds voor lijst). 
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vervoer kan verplaatsen. 
De tussenkomst bedraagt: 
50 % op de rekening van de ziekenwagen met een maximum van € 100/rit. 
50 % op de rekening van de taxi met een maximum van € 15/rit. 
€ 0,10 per km met een maximum van €10/rit bij persoonlijk vervoer. 
Een doktersattest is noodzakelijk en er is een beperking van € 500/dienstjaar. 
Een dienstjaar loopt van 1 januari tot 31 december. 
 
Vervoer bij radium- en chemotherapie 
De tussenkomsten zijn een aanvulling van deze die in de verplichte verzekering 
aan € 0,25/kilometer worden toegekend. 
De tussenkomst bedraagt: 
70% op de rekening van de ziekenwagen met een maximum van € 100/rit. 
70% op de rekening van de taxi met een maximum van € 20/rit. 
€ 0,10/km met een maximum van € 10/rit bij persoonlijk vervoer. 
Medisch attest volgens bepalingen M.B. van 6 juli 1989 is noodzakelijk en er is 
een beperking van € 1250 per dienstjaar. 
Een dienstjaar loopt van 1 januari tot 31 december. 
 
Tussenkomst in de reiskosten aan de ouders of de voogd van kankerpatiëntjes 
Voor reiskosten van de ouders of de voogd van kankerpatiëntjes jonger dan 
18 jaar die in een ziekenhuis of een ziekenhuisdienst werden opgenomen en 
waarvan het verblijf tenminste één nacht omvat is er een tussenkomst in de 
verplichte verzekering. Tussenkomst van € 0,25/km tussen de effectieve 
verblijfplaats van de moeder, vader of voogd en het ziekenhuis.(Max. € 75/dag) 
Aanvraag dient te gebeuren op basis van een speciaal document, dit kan u 
bekomen bij uw ziekenfonds. 
 
 Vervoer bij ambulante nierdialyse 
De tussenkomsten zijn een aanvulling van deze die in de verplichte verzekering 
aan € 0,25/km worden toegekend. 
a) Persoonlijk vervoer: maximale terugbetaling tot 30 km. 
1ste heen- en 2de terugreis : € 0,25/km verplichte verzekering. 
2de heen- en 1ste terugreis : € 0,25/km. 
b) Vervoer per taxi: maximale terugbetaling tot 30 km. 
1ste heen- en terugreis : € 0,25/km verplichte verzekering 
1ste heen- en terugreis : € 0,10/km aanvullende verzekering 
2de heen- en terugreis : € 0,35/km aanvullende verzekering 
c) Vervoer per ambulance liggend: maximale terugbetaling tot 30 km. 
Volledige terugbetaling mits € 2 remgeld per dialyse. 
d) Vervoer per ambulance zittend: maximale terugbetaling tot 30 km. 
1ste heen- en terugreis : € 0,25 /km verplichte verzekering 
1ste heen- en terugreis : € 0,22 /km aanvullende verzekering 
2de heen- en terugreis : € 0,47 /km aanvullende verzekering 
7. Leden welke zich opgeven als donor (beendermerg) kunnen een aanvraag 
indienen bij het Centrum Algemeen Welzijnwerk om een tussenkomst te 
bekomen. 
De tussenkomst bedraagt € 0,10/kilometer en is beperkt tot € 10/rit. 
8. Vervoer van en naar een erkend dagverzorgingscentrum 
Vanaf 1/11/2010 is er een tegemoetkoming voorzien in de reiskosten voor 
de rechthebbenden die in een centrum voor dagverzorging verblijven. Deze 
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tussenkomst bedraagt € 0,30/km en is begrensd tot € 9/dag. 
9. Uitzonderlijk vervoer 
Alle vervoer welk als uitzonderlijk kan bestempeld worden kan aanleiding geven 
tot een tussenkomst. 
Een goedkeuring van het uitzonderlijke door de adviserend geneesheer is 
vereist. 

516 Onafhankelijk 
Ziekenfonds 
Securex 

 nierdialyse of chemo-radio-radiumtherapie Vervoer bij opname in het ziekenhuis (enkel dringend): 
Wij komen op het Belgische grondgebied tussen in de kosten voor het vervoer (heen en 
terug) van zieken naar een erkend Belgisch ziekenhuis bij hospitalisatie. Voor een 
dagopname is er een forfait. 
Vervoer met ambulance: 100% van de vervoerskosten met een maximum van 150 euro 
per tussenkomst en van 1250 euro per jaar. 
Vervoer met taxi: 100% van de vervoerskosten met een maximum van 75 euro per 
tussenkomst en van 1000 euro per jaar. 
Vervoer met privéwagen: 0,25 euro per kilometer met een maximum van 25 euro per 
tussenkomst en van 1000 euro per jaar. 
Deze tussenkomst houdt verband met het dringende karakter van de (dag)opname in 
het ziekenhuis. 
 
Vervoer naar een centrum voor dialyse of chemotherapie 
Wij komen ook tussen bij opname voor nierdialyse of chemo-radio-radiumtherapie in 
een erkend Belgisch ziekenhuis. 
De tussenkomst bedraagt: 
Vervoer met ambulance: 100% van de vervoerskosten met een maximum van 150 euro 
per tussenkomst en van 1250 euro per jaar. 
Vervoer met taxi: 100% van de vervoerskosten met een maximum van 75 euro per 
tussenkomst en van 1000 euro per jaar. 
Vervoer met privéwagen: 0,25 euro per kilometer met een maximum van 25 euro per 
tussenkomst en van 1000 euro per jaar. 
Deze tussenkomst houdt geen verband met het dringend karakter van de 
zorgverstrekking. 
 
Niet-dringend vervoer per ambulance 
Niet-dringend vervoer per ambulance in België gebeurt in samenwerking met het Rode 
Kruis via het nummer 105 (op het volledige Belgische grondgebied en de klok rond).  
 
 

105 of rechstreeks naar taxibedrijf bellen 
 
De aanvraag moet minstens twee dagen vooraf worden 
ingediend. Niet-dringend vervoer kan alleen van 
maandag tot zaterdag tussen 6 en 19 uur. Elk transport 
buiten deze tijdsblokken is dringend vervoer. 
Vermeld bij de aanvraag altijd dat u klant bent bij ons 
ziekenfonds. Op die manier geniet u van een korting per 
kilometer. 
 

501 OZ 
Onafhankelijk 
Ziekenfonds 

Wie ziek of gehandicapt is, kan soms geen gebruik 
maken van het openbaar vervoer. Die immobiliteit kan 
een pijnlijk probleem zijn wanneer je bijvoorbeeld naar 
het ziekenhuis moet. Daarom voorziet OZ 501 heel wat 
tussenkomsten voor niet-dringend ziekenvervoer. Dat 
kan bij een opname of een daghospitalisatie zijn. Maar 
ook bij regelmatig vervoer naar het ziekenhuis voor 
nierdialyse, radium-, radio- of chemotherapie en 
ambulante verzorging bij een geneesheer of specialist. 
Dit vervoer kan gebeuren per ziekenwagen maar ook 
per taxi of privé. 
Je kan rekenen op een maximale tussenkomst voor 
niet-dringend ziekenvervoer van € 300,00 per 
kalenderjaar. Vervoerskosten bij nierdialyse vallen niet 

Laat je je vervoeren per ziekenwagen? 
Dan krijg je 60 % van de factuur door ons terugbetaald met een maximum van € 40,00 
per rit. Ook voor vervoerkosten bij nierdialyse kan je rekenen op een ruime 
tussenkomst. 
 
Laat je je vervoeren per taxi? 
Dan krijg je 60 % van de factuur door ons terugbetaald met een maximum van € 10,00 
per rit. 
 
Laat je je privé vervoeren? 
Dan zorgen wij voor een tussenkomst van € 0,18 per km met een maximum van € 10,00 
per rit. 
 

Niet-dringend vervoer nodig? Bel 078 055 054. 
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onder dit maximum. 
 

526 Partena - 
Onafhankelijk 
Ziekenfonds 
Vlaanderen  
 

Leden ziekenfonds Niet aangegeven 09 269 85 00  
 

203 Vlaams & 
Neutraal 
Ziekenfonds - 
Vlaanderen 

In de volgende gevallen betalen wij een deel van de 
vervoerskosten terug:  
1. bij opname in of ontslag uit een ziekenhuis, 
psychiatrische instelling, preventorium, rust- en 
verzorgingstehuis (RVT), rustoord voor bejaarden 
(ROB) of palliatief centrum; 
2. bij overbrenging van een patiënt, die verblijft in één 
van de in punt 1 vermelde verzorgingsinstellingen naar 
een andere verzorgingsinstelling of voor ambulante 
verzorging; 
3. bij verplaatsing voor ambulante verzorging 
(consultatie, behandeling of spoedopname) in een 
ziekenhuis of in een diagnosecentrum. 

Ziekenwagen: 
25% voor gewoon verzekerde 
30% voor RV (*) 
De totale tussenkomst (inclusief de terugbetaling via de verplichte verzekering) 
bedraagt in principe steeds 50 % van de rekening. 
 
De maxima zijn in functie van de aard van het vervoer:  
Vervoermiddel Tussenkomst  Max (per rit)     
Ziekenwagen of klinimobiel 50 %  € 150  
Taxi 50 % of € 0,50/km € 75  
Openbaar vervoer of minder mobiele centrale 50 %  € 25  
Eigen wagen (in principe enkel bij hospitalisatie!) € 0,10/km  € 25  
 
Bij helikoptervervoer en professioneel reeksvervoer bedraagt de totale tussenkomst 
(inclusief de terugbetaling via de verplichte verzekering) in principe 75 % van de 
rekening. 
Vervoermiddel Tussenkomst Maximum (per vlucht) 
Helikopter 75%  € 1.250  
 
Onder professioneel reeksvervoer wordt verstaan verplaatsingen voor nierdialyse, 
radium- of chemotherapie en reeksvervoer na transplantaties en revalidatie.  
Vervoermiddel Tussenkomst Max (per rit)  
Ziekenwagen of openbaar vervoer 75 %  € 150  
 Taxi 75 % of 
€ 0,75/km + 75 % v/h wachtgeld € 75  
U kan hiervan genieten door ons de originele factuur (ziekenwagen/taxi/openbaar 
vervoersbewijs/helikopter) te bezorgen.  
Bij gebruik van eigen vervoer is een verklaring met vermelding van het aantal kilometers 
noodzakelijk. Wanneer sprake is van professioneel reeksvervoer is een attest van het 
ziekenhuis nodig. 
 
Hebt u niet-dringend ziekenvervoer nodig?  
Het Vlaams & Neutraal Ziekenfonds heeft overeenkomsten afgesloten met volgende 
vervoersdiensten over gans Vlaanderen: 
 
Vervoerder                Telefoonnummer                  Soort vervoer 
Rode Kruis  105  Liggend vervoer  
Mutas  0800-95 113  Liggend, zittend en rolstoel  
 

Mutas  0800-95 113 

235 Vlaams 
Neutraal 
Ziekenfonds 

Opname en ontslag in een erkend ziekenhuis, 
daghospitalisatie in een erkend ziekenhuis, opname en 
ontslag in een erkend hersteloord, chemo- en 
radiotherapie, hemodialyse (kunstnierbehandeling), 
nabehandeling bij orgaantransplantatie, kortverblijf in 

Ziekenwagen: 
Remgeld van € 35 gewoon verzekerde 
Remgeld van € 15 voor RVV (*) 
Rolstoel en zittend vervoer: 
Remgeld van € 20 gewoon verzekerde 

Aanvragen via MUTAS: 078 15 95 95 
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een erkende instelling, pluridisciplinaire en cardiale 
revalidatie, enkel met eigen wagen: ambulante 
locomotorische revalidatie in een erkend centrum 
indien geen tussenkomst in de reiskosten is voorzien in 
de verplichte ziekteverzekering. 

Remgeld van € 10 voor RVV (*) 
Terugbetaling, vervoer niet aangevraagd via telefooncentrale Mutas 
Ziekenwagen: 
25% voor gewoon verzekerde 
30% voor RV (*) 
(*)RVV = rechthebbende op verhoogde tegemoetkoming 
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Colofon 
 
Deze informatiebrochure werd in maart 2012 gerealiseerd door Enter, het Vlaams Expertisecentrum 
Toegankelijkheid, in opdracht van het Vlaams Ministerie van Mobiliteit en Openbare Werken. 
 
De opgenomen gegevens ontvingen we rechtstreeks via de vervoeraanbieders zelf of verzamelden we via de 
website/websitepagina van de vervoeraanbieders. Enter is niet verantwoordelijk voor de juistheid van de gegevens 
of eventuele wijzigingen achteraf. 
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