«REGLEMENT BETREFFENDE DE TOEKENNING VAN TAXI-CHEQUES AAN
BEJAARDE EN /OF MINDERVALIDE PERSONEN
Artikel 1.- Binnen de perken van de begrotingskredieten kunnen de inwoners van Koekelberg,
vervoerkaarten per taxi, taxi-cheques genaamd, bekomen, indien aan de volgende
voorwaarden wordt voldaan :
1. een definitieve lichamelijke of mentale handicap hebben van ten minste 66%, erkend
door de FOD Sociale Zekerheid of ten minste de ouderdom van 75 jaar bereikt
hebben;
2. niet in staat zijn om gebruik te maken van het openbare vervoer, op bewijs van
medisch attest ;
3. inkomsten genieten die gelijk zijn aan of die lager zijn dan de W.I.G.W.-tarieven
hetzij netto-uitgaven kunnen bewijzen, die zowel belangrijk als regelmatig zijn, in
verband met de leeftijd of met de handicap en die van de inkomsten mogen
afgetrokken worden vooraleer vast te stellen of aan de voorwaarde voldaan wordt ;
4. geen voertuig bezitten of niet in staat zijn een autovoertuig te besturen ;
5. niet met een eigenaar van een voertuig samenwonen die bekwaam is om het voertuig
te besturen tenzij deze laatste een voltijdse betrekking kan bewijzen ;
6. in het gezin niet samenwonen met een begunstigde van taxi-cheques;
In uitzonderlijke gevallen waarin een persoon niet aan alle voorwaarden zou voldoen, kan zijn
dossier onderworpen worden aan de gemeenteraad; deze kan hem/haar, op gemotiveerde
wijze, de begunstiging van taxicheques kan toekennen.
Artikel 2. - Per maand mag er voor niet meer dan € 12,50 aan taxi-cheques uitgegeven worden
aan elke begunstigde. Elke cheque heeft een waarde van € 2,50. Deze cheques worden
maandelijks gratis verstuurd aan de begunstigde. Ze zijn een jaar geldig vanaf hun uitgifte.
Artikel 3 – De eerste aanvraag voor het verkrijgen van taxi-cheques wordt schriftelijk
ingediend bij het College van Burgemeester en Schepenen.
Bij de eerste aanvraag voor het verkrijgen van taxi-cheques wordt een administratief dossier
opgesteld als bewijs dat aan de voorwaarden van artikel 1 voldaan wordt. De aanvrager moet
volgende bewijsstukken afleveren :
1) indien de betrokkene minder dan 75 jaar oud is, een kopie van het attest waarin een
handicap van minstens 66 % erkend wordt door de Federale Overheidsdienst Sociale
Zekerheid ;
2) een medisch attest waarin verklaard wordt dat de betrokkene het openbaar vervoer niet
kan gebruiken ;

3) een attest van het ziekenfonds (voor het criterium WIGW) of het jongste bewijs van
het aanslagbiljet personenbelasting.
De dossiers van de begunstigden worden ieder jaar door de administratie geactualiseerd,
zodat kan nagegaan worden of aan de voorwaarden nog steeds wordt voldaan.

Artikel 4 – Het College van Burgemeester en Schepenen oordeelt over de gegrondheid van de
aanvraag en beslecht de mogelijke geschillen.
Artikel 5 – De taxi-cheque is strikt persoonlijk. De begunstigde mag zich evenwel laten
vergezellen tijdens zijn verplaatsingen. De beweegreden van de verplaatsing wordt aan het
goeddunken van de begunstigde overgelaten. Zullen evenwel ambtshalve en definitief
uitgesloten worden, de personen die één of meer taxi-cheques, waarvan ze genieten, aan een
derde overmaken.
Artikel 6 – De begunstigde voldoet het bedrag van de verplaatsing per taxi met één of
meerdere taxi-cheques. Het verschil wordt hetzij bijgelegd door de begunstigde, hetzij door de
chauffeur aan de begunstigde terugbetaald. De begunstigde tekent en dateert iedere taxicheque op het moment van betaling.
Artikel 7 – De naam en het adres van de begunstigde worden door het gemeentebestuur op de
taxi-cheque aangebracht, evenals de naam van de taximaatschappij(en) aan wie de cheques
mogen afgeleverd worden bij wijze van betaling.
Het College van Burgemeester en Schepenen duidt de maatschappij(en) aan. De begunstigden
mogen alleen beroep doen op deze taximaatschappij(en).
Artikel 8 –Het College van Burgemeester en Schepenen stelt het model van de taxicheques
vast en regelt de modaliteiten voor de toekenning en de terugbetaling van deze cheques.
Het Gemeentebestuur zal het bedrag van de taxicheques vergoeden aan de door het College
van Burgemeester en Schepenen aangeduide taximaatschappijen.
Hiertoe maken de aangeduide taximaatschappijen een lijst op die de nummers vermeldt van de
taxicheques die ter betaling worden ingediend bij het Gemeentebestuur
Artikel 9 – Dit reglement treedt in werking op 1 januari 2012. »
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Openbare zitting
Voorwerp 1
Reglement betreffende de taxicheques aan bejaarden en/of gehandicapten. Wijziging.
Coördinatie.
De Gemeenteraad,
Gelet op de nieuwe gemeentewet ;
Gelet op het reglement betreffende de taxicheques aan bejaarden en/of gehandicapten,
goedgekeurd in zitting van 30 november 2006 ;
Overwegende dat het reglement in artikel 1 strikte voorwaarden voorziet voor de
toekenning van de taxicheques; dat het in bepaalde gevallen gebleken is dat personen zich in een
duidelijke situatie van sociale nood bevinden, zonder echter te voldoen aan alle formele
voorwaarden; dat het dus past een oplossing aan te bieden voor bijzondere gevallen,
Beslist,
Artikel 1.- Artikel 1 van het reglement betreffende de taxicheques aan bejaarden en/of
gehandicapten, wordt aangevuld als volgt:
«In uitzonderlijke gevallen waarin een persoon niet aan alle voorwaarden zou voldoen, kan zijn
dossier onderworpen worden aan de gemeenteraad; deze kan hem/haar, op gemotiveerde wijze, de
begunstiging van taxicheques toekennen».
Artikel 2.- De volgende gecoördineerde versie van het reglement goed te keuren.
(Zie bijlage nr 005 aan de notulen)
Beraadslaagd in zitting van 16 februari 2012.
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