
TAXICHEQUES VOOR  PERSONEN MET EEN HANDICAP
REGLEMENT.

Artikel 1.

1°) Vervoerbons, « taxicheques » genoemd, kunnen toegekend worden aan 
personen met een handicap woonachtig te Anderlecht, die aan de voorwaarden 
opgesomd in artikel 1.2° voldoen. 
                  
2°) De toekenning van taxicheques is beperkt tot de personen:

1. gehandicapt (66%) + ongeschiktheidattest om het openbaar vervoer te 
gebruiken + RVV-inkomen “statuut verhoogde 
verzekeringstegemoetkoming” (vroeger WIGW statuut);

2. 75plussers + ongeschiktheidattest om het openbaar vervoer te gebruiken + 
RVV-inkomen “statuut verhoogde verzekeringstegemoetkoming”  (vroeger 
WIGW statuut).

Artikel 2.

Elke eerste aanvraag voor het verkrijgen van taxicheques zal aanleiding geven tot 
een sociaal onderzoek, teneinde na te gaan of de begunstigde beantwoordt aan de 
voorwaarden van artikel 1.

Artikel 3.

Het college van burgemeester en schepenen doet uitspraak over de grond van de 
aanvraag en bepaalt het aantal toe te kennen cheques op basis van de enquête 
gedaan door de sociaal assistent(e) van de dienst Maatschappelijke Actie.

Artikel 4.

De waarde van de taxicheque wordt vastgesteld op 5,00 EUR. 
De cheques worden bij de aanvang van elk nieuw trimester naar de begunstigden 
opgestuurd.
Bij  de eerste zending wordt tevens een «begunstigdenkaart» gevoegd. Deze bevat 
de persoonlijke gegevens (naam, voornaam, geboorteplaats en -datum, adres en 
identificatienummer) van de begunstigde.

Artikel 5.

Elke begunstigde kan maximum 3 taxicheques per maand verkrijgen. Zij dienen 
vóór de vervaldatum gebruikt te worden.

Artikel 6.                                                                        

De aanvragen voor het verkrijgen van een nieuwe reeks taxicheques dienen vóór 
de 15e van de laatste maand van elk trimester bij de Maatschappelijke Actie te 
worden ingediend.



Artikel 7.

De reden van de verplaatsing wordt  aan de beoordeling van de begunstigde 
overgelaten.

Artikel 8.

De  taxicheques  zijn  strikt  persoonlijk.  De  begunstigde  mag  zich  bij  zijn 
verplaatsingen door een derde persoon laten vergezellen.

Artikel 9.

De begunstigde ondertekent de cheque op het ogenblik  dat hij  hem aan de 
bestuurder overhandigt, ter betaling van de verplaatsing.
De bestuurder gaat de geldigheid van de cheque en eventueel de identiteit van de 
begunstigde na.

Artikel 10.

Indien de prijs van de verplaatsing hoger is dan de waarde van één of meerdere 
cheques, mag de begunstigde het verschil bijbetalen om tot het juiste bedrag te 
komen.

Artikel 11.

De  handtekeningen van  de begunstigden worden  door  het  gemeentebestuur 
bijgehouden,  in het sociaal dossier van de betrokkene.

Artikel 12.

De taxicheques bevatten de volgende vermeldingen :
- naam en  voornaam van de begunstigde;
- naam en stempel van de gemeente;
- volgnummer;
- naam van de taximaatschappij waarbij de cheques ter betaling mag aangeboden 
worden;
- geldigheidsduur.

Het college van burgemeester en schepenen duidt de taximaatschappij aan waar 
de cheques dienen te worden aangekocht.

Artikel 13. 

De  facturen  betreffende  de  taxicheques  moeten  in  drievoud  naar  het 
gemeentebestuur  van  Anderlecht,  Raadsplein  1  te  1070  Anderlecht,  dienst 
Begrotingscontrole, opgestuurd worden.



Artikel 14.

Elk  opzettelijk  of  verkeerd  gebruik  van  taxicheques  door  de  begunstigde, 
vernietigt het recht op dit sociaal voordeel.
Het is verboden om de taxicheques aan derden te geven of te verkopen.

Artikel 15.

De  begunstigde  mag  geen  eigenaar  van  een  wagen  noch  van  een  ander 
gemotoriseerd voertuig zijn.

Artikel 16.

Het college van burgemeester en schepenen kan, ingevolge een sociaal onderzoek, 
afwijken van artikel 1.2°.
Deze afwijking moet gemotiveerd zijn en is van kracht op personen die in  een 
hoogst ongunstige sociale toestand verkeren.

Artikel 17.

De toepassing van onderhavig reglement is onderworpen aan de goedkeuring van 
de nodige kredieten.
De cheques zullen worden toegestaan ten belope van het beschikbare krediet.

Artikel 18.

Onderhavig reglement is van kracht vanaf 1 mei 2008.


