REGLEMENT TAXI-CHECKS
Artikel 1
Bons voor het transport per taxi, genaamd « taxi-cheques » worden verleend aan personen met
beperkte mobiliteit die voldoen aan de volgende voorwaarden :
▪ Inschreven zijn in de bevolkingsregisters en effectief woonachtig zijn in de gemeente ;
▪ Hetzij 66% gehandicapt erkend zijn, hetzij 75 jaar oud zijn ;
▪ In bezit zijn van en attest van onbekwaamheid voor het gebruik van openbaar vervoer ;
▪ Een inkomen hebben die het RVV-inkomen niet overschrijdt (rechthebbenden van verhoogde
tussenkomst, vorig WIGW-statuut)
Artikel 2
De waarde van een taxi-cheque is vastgesteld op 5,00 €.
Hebben recht op :
▪ De kosteloosheid :
De personen die een inkomen hebben dat lager is of gelijk aan het bedrag van het leefloon van
het O.C.M.W of dan de inkomensgarantie voor ouderen ( I.G.O)
▪ Een korting van 50% van de waarde van de taxi-cheque :
a) De personen die een inkomen hebben dat de bovenvermelden bedragen overschrijdt, maar die
lager blijven dan het RVV-inkomen (rechthebbenden van verhoogde tussenkomst, vorig WIGWstatuut)
b) De rolstoelgebruikers
Artikel 3
Elke eerste aanvraag voor het bekomen van taxi-cheque zal aanleiding geven tot een onderzoek
uitgevoerd door de sociaal assistent van de dienst Sociaal Leven, teneinde na te gaan of de betrokken
persoon aan de voorwaarden vermeld in artikel 1 en 2 van dit reglement voldoen.
Artikel 4
Het College van Burgemeester en Schepenen doet uitspraak over de gegrondheid van de aanvraag en
verleent taxi-cheque op basis van een door de sociaal assistent uitgevoerde enquete.
Artikel 5
De dienst Sociaal Leven levert maandelijks de taxi-cheque uit op de woonplaats van de
rechthebbende.
Deze laatste dient de dienst Sociaal Leven voor de 5de dag van elke maand te verwittigen indien hij
geen cheque wenst te onvangen.
Artikel 6
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Elke rechthebbende krijgt 3 taxi-cheques per maand, rolstoelgebruikers krijgen er automatisch 5.
Op basis van een medisch attest kunnen de rechthebbenden die geen rolstoelgebruikers zijn eveneens
5 taxi-cheques per maand krijgen.
Artikel 7
De taxi-cheques dragen de volgende vermeldingen :
▪ De naam en voornaam van de rechthebbende ;
▪ De geldigheidsduur.
Artikel 8
Het gemeentebestuur koopt op voorhand de taxi-cheques bij Accor Services, dit om in alle
omstandigheden aan de aanvragen van de rechthebbenden te kunnen beantwoorden.
Artikel 9
Elke rit of verplaasting zal betaald worden met het nodige aantal cheques.
De chauffeur heeft het recht de identiteit van de rechthebbende en de geldigheid van de cheque na te
gaan.
Deze laatste handtekent elke taxi-cheque op het ogenblik van de betaling.
Artikel 10
De taxi-cheque is volledig persoonlijk.
Nochtans mag de rechtbebbende zich tijdens zijn verplaatsing door een derde laten vergezellen.
Artikel 11
De rechtbebbende is vrij deze cheque naar goeddunken te gebruiken (vrije tijd, studies, werk,
gezondheid, enz…)
Artikel 12
De op vervaldatum niet gebruikte taxi-cheques zullen naderhand niet terugbetaald worden.
Artikel 13
Verkeerd gebruik van de taxi-cheques, vernietigt het recht van de begunstigde op het huidig
reglement.
Artikel 14
De rechthebbende mag geen eigenaar zijn van een eigen auto of enig ander gemotoriseerd
vervoermiddel.
Artikel 15
De uitvoering van huidig reglement is afhankelijk van de inschrijving van de nodige kredieten op de
jaarlijkse begroting.
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