
Lid worden : 

Wie lid wil worden, neemt contact op met de sociale 
dienst van het OCMW van Wortegem-Petegem of 
komt eens langs.

Vrijwillige chauffeurs :

Wie geïnteresseerd is om chauffeur te worden voor 
de “Belauto” of wie meer inlichtingen wil, kan 
contact opnemen met het OCMW.

Een rit aanvragen :

Enkel leden kunnen telefonisch een rit aanvragen op 
het nummer 056/68 00 50, dit minstens twee 
dagen op voorhand. 

Het OCMW zoekt een chauffeur voor de rit  en zal u 
dan telefonisch verwittigen.

Bel of kom langs : 
OCMW Wortegem-Petegem
Waregemseweg 35
9790 Wortegem-Petegem
056 / 68 00 50

Verantwoordelijke voor de Belauto is 
Mia Vandebuerie, maatschappelijk werkster.

Zij is telefonisch bereikbaar of via email : 
mia.vandebuerie@wortegem-petegem.be          

Openingsuren sociale dienst :

Maandag : 08.30 u – 12.00 u

Dinsdag : 08.30 u – 12.00 u

Woensdag : 08.30 u – 12.00 u

Donderdag : 08.30 u – 12.00 u 

13.30 u – 18.30 u

Vrijdag : 08.30 u – 12.00 u

Buiten deze uren is het OCMW  telefonisch niet 
bereikbaar.

Waregemseweg 35
9790 Wortegem-Petegem

Tel : 056 / 68 00 50
email : ocmw@wortegem-petegem.be

www.wortegem-petegem.be/ocmw

BELAUTO
Wortegem-Petegem * 

* Opgericht onder toezicht van Taxistop, 
centrum voor positieve aanwending vzw, 
Onderbergen 51. 9000 Gent

Gebruik maken van de Belauto Interesse ?



De Belauto is een dienst die mensen met 
vervoersmoeilijkheden helpt.

Het kan gaan om bejaarden, mensen in een sociale 
noodsituatie of mensen die minder mobiel zijn en 
die moeilijk gebruik kunnen maken van het 
openbaar vervoer.

De Belauto verzorgt het vervoer voor allerhande 
sociale activiteiten zoals bijeenkomsten, bezoeken, 
doktersconsultaties, tandartsconsultaties, 
ziekenhuisraadplegingen, winkelen, sport, …

Het vervoer zelf wordt verzorgd door vrijwillige 
chauffeurs in ruil voor een onkostenvergoeding.

Om niet te concurreren met taximaatschappijen 
wordt een inkomensgrens vastgelegd. Gebruikers 
dienen een inkomen te hebben dat lager ligt dan 
tweemaal het leefloon. Volgende grenzen mogen 
niet overschreden worden :

• voor samenwonende echtgenoten of
alleenstaanden met kinderen ten 
laste : 3,281,67 € per maand

• voor een alleenstaand persoon :
2.428,63 € per maand

• voor een samenwonend persoon :
1.618,84 per maand

Dit wordt bij de inschrijving nagekeken door de 
maatschappelijk werk(st)er van het OCMW.

Het lidgeld bedraagt 12 € per jaar. Na betaling 
ontvangt u een lidkaart.

Per afgelegde kilometer wordt 0.37 € aangerekend 
vertrekkend vanaf het thuisadres van de chauffeur 
en terug (contant te betalen).

Indien parkeergeld moet betaald worden, is dit ook 
ten laste van de gebruiker van de Belauto.

Het wachttarief bedraagt 1.25 € per half uur. 

Het eerste half uur is gratis.

Elke gebruiker van de Belauto is verzekerd tegen 
burgerlijke aansprakelijkheid. Deze verzekering 
dekt de schade die men kan toebrengen aan 
derden tijdens het in- en uitstappen of tijden het 
verloop van de rit.         

Voorwaarden : 

• U beschikt over een eigen wagen en 
bent telefonisch bereikbaar.

• U bepaalt zelf welke dagen u kan rijden 
voor de Belauto.

• Als chauffeur bent u in principe geen 
begeleider van de gebruiker.

Vergoeding : 

• Uw onkosten worden vergoed tegen 
0.37 € per kilometer en dit steeds
vertrekkende vanaf uw thuisadres en
terug.

Verzekering : 

• Er is een omniumverzekering voorzien 
vanuit Taxistop Gent. De kosten hiervan zijn
ten laste van het OCMW.

• Iedere vrijwilliger die is ingeschreven als 
chauffeur is verzekerd tegen lichamelijke
schade.

• Een chauffeur is net al een lid ook verzekerd
voor burgerlijke aansprakelijkheid.

U wilt van deze dienst gebruikmaken ?

Kostprijs ?

U wilt chauffeur worden ?

Verzekering ?
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