Mobiliteitsbudget voor individueel en collectief vervoer van
en naar de vaccinatiecentra
De Vlaamse Regering kent elk vaccinatiecentrum een forfaitair subsidiebedrag toe, zowel voor het
organiseren van het vervoer voor personen met een mobiliteitsbeperking als voor het versterken
van het collectief vervoer. Deze subsidies zullen automatisch uitbetaald worden aan de
penhoudende gemeenten.

Mobiliteitsbudget voor de organisatie van vervoer voor minder mobiele mensen
De Vlaamse Regering heeft op 22 januari beslist om voor elk vaccinatiecentrum een
mobiliteitsbudget per maand te voorzien voor het vervoer voor minder mobiele mensen. Dit budget
werd geïntegreerd in de enveloppe voor infrastructuur van het VC. De subsidie bedraagt 0,143 euro
per te vaccineren inwoner van de door het vaccinatiecentrum bediende gemeenten per maand, en
wordt dus berekend op basis van het totale inwonersaantal van de gemeenten die het
vaccinatiecentrum bedient.
Daarmee kunnen de lokale besturen het vervoer regelen voor de mensen die een beroep zullen
moeten doen op aangepast vervoer om naar het vaccinatiecentrum te komen. De lokale besturen
zijn daarbij vrij om eventueel (tarief-)afspraken te maken met taxidiensten, minder mobielen
centrales en andere diensten aangepast vervoer die actief zijn in hun regio.
Meer informatie over op welke wijze men met taxidiensten tariefafspraken kan maken, is terug te
vinden in de nota “extra toelichting – mogelijkheden voor gebruik taxi’s voor vervoer naar
vaccinatiecentra”.

Mobiliteitsbudget voor de optimalisatie van het collectief vervoer
Aanvullend op het budget voor het individueel vervoer besliste de Vlaamse Regering op 10 februari
2021 om elk vaccinatiecentrum ook een budget toe te kennen om het openbaar vervoer te kunnen
versterken. Ook hier is er immers een grote diversiteit, afhankelijk van de lokale context en de
afstand tot het vaccinatiecentrum. Dit mobiliteitsbudget wordt op dezelfde wijze berekend als het
mobiliteitsbudget voor het vervoer van minder mobiele mensen. De subsidie bedraagt dus ook 0,143
euro per te vaccineren inwoner van de gemeenten die het vaccinatiecentrum bedient per maand.
Deze subsidie wordt afzonderlijk uitbetaald aan de penhoudende gemeente.

Gemeenten beslissen zelf waarvoor zij dit mobiliteitsbudget inzetten: inleggen van een specifieke
pendel- of shuttledienst, toegankelijk maken van een halte aan het vaccinatiecentrum, het ter
beschikking stellen van deelfietsen,…

Praktisch
De verdeling van de middelen voor de optimalisatie van het collectief vervoer kan u terugvinden in
de tabel in bijlage van het besluit Vlaamse Regering.
De manier waarop de gemeenten verantwoording moeten afleggen over deze middelen is terug te
vinden in het besluit Vlaamse Regering.

Vragen?
Deze kan u stellen via dmow_externe.communicatie@mow.vlaanderen.be

