
REGLEMENT MET BETREKKING TOT PERSONEN MET BEPERKTE MOBILITEIT.

Artikel 1.- Een  « Dienstencentrum »  hierna  genaamd  « Het  Centrum »  werd 
opgericht  in  de  zetel  van  de  dienst  Maatschappelijke  Actie,  in 
samenwerking met de V.Z.W. Seniors-Service-Anderlecht.

Artikel 1bis.- De kantoren van het Centrum bedoeld in artikel 1 zijn gevestigd : 
Peterbospark, 9
1070 Anderlecht
Tel. : 02.524.48.63 Fax : 02.524.22.36

Artikel 2.- Het doel van het Centrum bestaat ondermeer uit  het verzekeren van 
vervoer voor personen met beperkte mobiliteit.

Artikel 3.- Kunnen gebruik maken van het vervoer verzekerd door het Centrum, 
personen  van  65  jaar  en  meer  en/of  mindervaliden,  woonachtig  in 
Anderlecht,  die niet over een eigen voertuig beschikken en die geen 
(tijdelijk of definitief) gebruik kunnen maken van het openbaar vervoer. 
Een identiteitsbewijs en een medisch attest zal geëist worden.

Artikel 4.- Een bijdrage van 1,50 EUR  per traject  zal gevraagd worden aan de 
gebruikers.  Bij  erkende  armoede  zal  de  kosteloosheid  kunnen 
toegestaan worden.

Artikel 5.- Deze  dienst  kan  worden  verleend  voor  ziekenhuisbezoeken, 
doktersbezoeken  en  voor  administratieve  doeleinden.  De 
desbetreffende verplaatsing moet plaatsvinden op het grondgebied van 
Anderlecht en/of de stad Brussel.

Artikel 5 bis.- Specifieke situaties, niet voorzien in artikel 5, zullen, geval per geval, 
worden behandeld door de maatschappelijke assistenten.
Niettemin  vertegenwoordigt  het  College  van  Burgemeester  en 
Schepenen de verantwoordelijke overheid van de organisatie van het 
Centrum en de dienst in kwestie. 

Artikel 6.- De personen die een beroep doen op deze dienstverlening moeten in de 
mogelijkheid  zijn  om  zich  te  verplaatsen  tot  aan  de  wagen. 
Rolstoelgebruikers kunnen evenwel ook van deze dienst genieten.

Artikel 6 bis.- De gebruikers mogen niet gedragen worden door de belaste personen 
en/of  de  chauffeurs  van  het  gemeentebestuur.  De  Gemeente,  het 
College van Burgemeester  en Schepenen  en het  personeel  van het 
Centrum mogen, in geen geval, verantwoordelijk worden gesteld voor 
een  eventueel  ongeluk  dat  zich  zou  kunnen  voordoen  vóór het 
instappen en na het uitstappen van het gemeentelijk voertuig.

Artikel 7.- Het Centrum is toegankelijk voor het publiek op dezelfde dagen als de 
openingsdagen  van  het  gemeentebestuur.  De  dienst  werkt,  zonder 
onderbreking, van maandag tot vrijdag van 8 u 00 tot 15 u 45.



Artikel 8.- De  dienst  is  bestemd  voor  alle  Anderlechtenaren  die  aan  de 
voorwaarden bedoeld in artikel 3 voldoen. De begunstigden van taxi-
cheques kunnen dus, eveneens, genieten van deze vervoerdienst.

Artikel 9.- Er kan slechts gebruik gemaakt worden van deze vervoerdienst indien 
er geen andere aangepaste vervoerdienst bestaat.

Artikel 10.- Voor alle gevallen die in het onderhavige reglement niet voorzien zijn, 
zullen de maatschappelijke assistenten van de Maatschappelijke Actie 
oordelen  over  de  uitzonderlijkheid  van  de  toestand,  in  de  breedst 
mogelijke zin van het woord, teneinde aan de voormelde bepalingen de 
meeste doeltreffendheid toe te kennen. Elke betwisting, geschil of klacht 
valt  echter  onder  de  exclusieve  bevoegdheid  van  het  College  van 
Burgemeester en Schepenen.

Artikel 11.- Het onderhavige reglement is van kracht de dag na de dag van het 
verstrijken van de voogdelijke termijn.


