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 GEMEENTERAAD: 25-11-2016 
INWERKINGTREDING: 01-01-2017 

Reglement inzake een financiële 
tussenkomst in het individueel vervoer van 
personen met een handicap 
 

Artikel 1.  Binnen de perken van het jaarlijks budget verleent het stadsbestuur 
een financiële tussenkomst in het individueel vervoer van personen 
met een handicap, voor zover voldaan wordt aan de voorwaarden in 
dit reglement bepaald. 
 

Artikel 2.  Het reglement is enkel van toepassing op vervoer aangeboden door 
een erkend vervoersbedrijf en heeft geen betrekking op vervoer door 
natuurlijke personen die niet verbonden zijn aan een erkend 
vervoersbedrijf. 
Met “gebruiker” wordt de persoon bedoeld die voldoet aan de 
voorwaarden om een financiële tussenkomst te krijgen in het 
individueel vervoer van personen met een handicap. 
Met “chauffeur” wordt de bestuurder bedoeld van een voertuig van 
een erkend vervoersbedrijf (taxibedrijf, vervoersdienst van een 
mutualiteit, …). 
 

Artikel 3.  
 

Volgende personen komen in aanmerking als gebruiker: 
a) personen met een blijvende invaliditeit van 50% of meer 

(invaliditeit van de benen) of van 80% of meer (andere 
invaliditeit); 

b) oorlogsinvaliden (burgerlijk of militair) met een invaliditeit 
van 50% of meer; 

c) personen die volledig verlamd zijn aan de armen of van wie 
beide armen werden geamputeerd; 

d) personen van wie de gezondheidstoestand hun 
zelfredzaamheid of mobiliteit vermindert: 

- ouder dan 21 jaar: 12 punten of meer (zelfredzaamheid) of 
minstens 2 punten (mobiliteit); 

- jonger dan 21 jaar: 2 punten in de categorie "verplaatsing" of 
"mobiliteit en verplaatsing"; 

e) personen die volledig blind zijn. 
 

Artikel 4.  
 

Om de invaliditeit te bewijzen worden volgende documenten 
aanvaard: 

a) attesten afgeleverd door de Directie-generaal Personen met 
een handicap bij de Federale Overheidsdienst Sociale 
Zekerheid; 

b) voor oorlogsinvaliden: attesten afgeleverd door de Federale 
Pensioendienst of de Directie-generaal voor 
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Oorlogsslachtoffers bij de Federale Overheidsdienst Sociale 
Zekerheid; 

c) voor personen met een vergoedingspensioen of een militair 
pensioen voor invaliditeit opgelopen in vredestijd: attesten 
afgeleverd door de Federale Pensioendienst. 

 
Artikel 5.  
 

Naast de invaliditeitsvoorwaarden zijn er ook inkomensvoorwaarden. 
Wie in aanmerking wil komen voor een financiële tussenkomst moet 

a) ofwel bewijzen dat hij of zij de verhoogde tegemoetkoming 
geniet 

b) ofwel aantonen dat zijn of haar gezamenlijk belastbaar 
inkomen niet hoger is dan het grensbedrag om in aanmerking 
te komen voor de verhoogde tegemoetkoming. 

Kansenpashouders moeten geen inkomstenbewijzen voorleggen. 
 

Artikel 6.  
 

De gebruiker moet ingeschreven zijn in de bevolkingsregisters en op 
het grondgebied van Sint-Niklaas wonen. 
 

Artikel 7.  
 

Om in aanmerking te komen als gebruiker bezorgt de aanvrager een 
ingevuld aanvraagformulier met de nodige attesten aan de balie van 
het Welzijnshuis. 
De gebruiker ontvangt een “erkenningskaart”; deze kaart is 1 jaar 
geldig en hernieuwbaar. 
De gebruiker kan aan de balie van het Welzijnshuis cheques kopen 
tegen betaling van 50% van de waarde. 
Het aantal cheques per gebruiker wordt beperkt tot 25 per jaar. 
De waarde van een cheque is vastgesteld op 5 EUR. 
De aangekochte cheques zijn geldig tot 31 maart volgend op het jaar 
van aankoop. 
Niet gebruikte cheques van het vorige jaar kunnen bij een eerste 
aankoop van cheques voor het nieuwe kalenderjaar omgewisseld 
worden met deze van het nieuwe jaar, op voorwaarde dat deze van 
het beschikbare aantal afgetrokken worden zodat het maximum van 
25 cheques per jaar niet overschreden wordt. 
 

Artikel 8.  De cheques zijn strikt persoonlijk. 
De gebruiker mag zich laten vergezellen tijdens de verplaatsing. 
Meerdere cheques mogen worden aangewend voor de betaling van 
éénzelfde rit. 
 

Artikel 9.  
 

Wanneer de prijs van de verplaatsing hoger is dan de waarde van één 
of meerdere cheques moet de gebruiker het verschil bijbetalen aan de 
chauffeur. 
 

Artikel 10. De chauffeur vraagt bij het aanbieden van cheques de 
erkenningskaart van de gebruiker en gaat na of de geldigheidsduur 
van de cheques niet verstreken is. 
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Artikel 11.  Het vervoersbedrijf bezorgt per maximum 100 ontvangen cheques en 

minstens één keer per jaar een factuur aan het stadsbestuur van Sint-
Niklaas. 
Het vervoersbedrijf biedt ook de cheques waarvan de geldigheid 
vervallen is ten laatste twee maanden na de vervaldatum, dus uiterlijk 
op 31 mei van het jaar waarin de cheques vervallen, ter facturatie 
aan. 
 

Artikel 12.  
 

Bij misbruik kan de erkenningskaart van de gebruiker ingetrokken 
worden. 
 

Artikel 13.  
 

Personen die zich niet kunnen verplaatsen zonder een rolwagen of 
die gebruik maken van een rolwagen die niet mee kan genomen 
worden met een gewoon voertuig van een voertuigbedrijf, en die 
daarom een beroep moeten doen op gespecialiseerd 
rolwagenvervoer, kunnen een tussenkomst van maximum 125 EUR 
per jaar krijgen, op basis van kostenbewijzen voor gespecialiseerd 
rolwagenvervoer. Deze personen bezorgen een medisch bewijs 
waaruit blijkt dat zij zich enkel kunnen verplaatsen met een rolwagen. 
Het college van burgemeester en schepenen beslist over elke 
aanvraag. Personen die voldoen aan deze voorwaarden ontvangen 
een speciale erkenningskaart. Deze kaart kan niet gecumuleerd 
worden met de erkenningskaart, bedoeld in art. 7. 
 

Artikel 14.  
 

Dit reglement treedt in werking op 01-01-2017. 
Het reglement inzake toekennen van taxicheques aan personen met 
een handicap, goedgekeurd door de gemeenteraad op 21-12-2007, 
wordt opgeheven. 
 

 
 
 
 


