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Brusselse vaccinatiecentra: 

Vervoersoplossingen voor personen met een beperkte 
mobiliteit 

 

De Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie ontwikkelt een vaccinatiestrategie die zich op de 
hele gemeenschap richt. Ze werkt samen met verschillende partners om vervoersoplossingen aan te 
bieden voor personen met een beperkte mobiliteit. Een toelichting. 

Het doel is om minstens 70% van de Brusselse bevolking te vaccineren (m.a.w. ten minste 650.000 Brusselaars 
ouder dan 18) om zo uiteindelijk groepsimmuniteit te bereiken en de verspreiding van het coronavirus te beperken. 
Het is dus van cruciaal belang dat we er vanaf nu voor zorgen dat elke Brusselaar gemakkelijk naar een 
vaccinatiecentrum kan gaan. 

Om een zo hoog mogelijke vaccinatiegraad te bereiken, werden de vaccinatiecentra verspreid over het Brussels 
grondgebied, waarbij veel belang werd gehecht aan toegankelijkheid voor het publiek. 

Vervoersmogelijkheden 

In nauwe samenwerking met verschillende partners werden er een aantal vervoersoplossingen uitgewerkt: 

• Verbeterde mobiliteit door gratis openbaar vervoer bij de MIVB: 

o Vanaf vandaag biedt de MIVB Brusselaars gratis tickets aan om naar één van de vaccinatiecentra in het 
Gewest te gaan. Elke burger die zijn uitnodiging met vaccinatiecode heeft ontvangen kan gebruik 
maken van het initiatief. De tickets kunnen worden aangevraagd door een formulier in te vullen op de 
website van de MIVB (de procedure voor het aanvragen van MIVB-tickets staat ook uitgelegd op de 
website coronavirus.brussels via deze link: https://coronavirus.brussels/nl/gratis-vervoer/). Zodra 
burgers hun gegevens hebben ingevoerd, ontvangen zij twee persoonlijke "Eventpass"-codes per mail. 
Ze moeten vervolgens naar een GO-verkoopsautomaat van de MIVB gaan, daar hun codes ingeven en 
ze ontvangen dan twee heen-terugtickets die geldig zijn op het volledige MIVB-net. Wie problemen 
heeft om naar de website van de MIVB te surfen en/of geen e-mailadres of computer heeft, kan het 
callcenter van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie bellen voor hulp (het 
telefoonnummer van het Contact Center Vaccinatie staat in de uitnodigingen). 

o Personen met een beperkte mobiliteit die de Taxibus-dienst van de MIVB gebruiken, kunnen ook gratis 
naar het vaccinatiecentrum op de dag van hun afspraak. Zij kunnen hun reis boeken via de gebruikelijke 
"toegankelijkheidslijn". 

• Lokale strategieën op initiatief van de Brusselse gemeenten 

Verschillende gemeenten bieden vervoersoplossingen aan om senioren te helpen, voornamelijk op basis van 
het reeds bestaande aanbod. Burgers kunnen zich hierover informeren via de gemeentekrant, de 
Facebookpagina van hun gemeente, enz. 

https://cloud.info.stib-mivb.brussels/vaccination?language=NL
https://coronavirus.brussels/nl/gratis-vervoer/


• Bovendien bieden de ziekenfondsen ook een vervoersdienst aan voor personen met een beperkte mobiliteit. 
Zij kunnen terecht op de website van hun ziekenfonds voor meer informatie over de gebruiks- en 
terugbetalingsvoorwaarden. Als ze aan deze voorwaarden voldoen, kunnen ze hun vervoer aanvragen via 
onderstaande telefoonnummers of e-mailadressen: 

o Partenamut - Onafhankelijke mutualiteit: Transportline - 078 15 50 91 
o Socialistische mutualiteit: Soli-transport - 02/546.15.13 - solidaritel@fmsb.be 
o Christelijke mutualiteit: Proximité Santé ASBL  - 02 644 51 31 
o Liberale mutualiteit: Cosedi Bruxelles - 02/218.77.72 - info@cosedi.be 
o Neutrale mutualiteit: Solumob - 02/217.44.44 of via reservation@solumob.be 

Tegelijkertijd worden er mobiele oplossingen uitgewerkt voor mensen die fysiek absoluut niet in staat zijn om zich 
naar een vaccinatiecentrum te begeven. Concreet zullen deze mensen thuis gevaccineerd worden. De Diensten 
van het Verenigd College van de GGC ontwikkelen de modaliteiten voor deze volgende vaccinatiefase (start 
voorzien in april). Hierover zal later worden gecommuniceerd. 

Alle vaccinatiecentra zijn toegankelijk voor personen met een beperkte mobiliteit 
 
Alle vaccinatiecentra in het Brussels Gewest zijn toegankelijk voor mensen met een beperkte mobiliteit en voor 
mensen met een handicap. Ter plaatse staan er stewards klaar om niet-begeleide personen met een beperkte 
mobiliteit te helpen en begeleiden. 
 
Alle informatie over de manier waarop de vaccinatiecampagne in het Brussels Gewest wordt georganiseerd is 
beschikbaar op de website coronavirus.brussels. 
 

Ga voor meer informatie over de aanpak van Covid-19 in Brussel naar coronavirus.brussels. Volg ook ons nieuws op onze 

Facebookpagina. 
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