
 

Reglement: Taxicheques voor 
minder mobiele 65- plussers met 
een beperkt inkomen en personen 
met een handicap  
 

1. Ingangsdatum 
Dit reglement gaat in op 01/12/2021.  

2. Einddatum 
Dit reglement eindigt op 31/12/2025.  

3. Doel van de ondersteuning 
De stad Antwerpen wil de mobiliteit van minder mobiele personen en 

personen met een handicap versterken door hen de mogelijkheid te bieden 

om aan verminderd tarief gebruik te maken van taxidiensten.  

4. Ondersteuningverstrekker 
De ondersteuning wordt verstrekt door stad Antwerpen.  

5. Wie komt in aanmerking voor de ondersteuning 
Om de ondersteuning aan te vragen moet de aanvrager aan de volgende 

voorwaarden voldoen:  

Je bent een 65-plussers die:  

- ingeschreven is in het bevolkingsregister van de stad Antwerpen;  

- en recht heeft op de verhoogde tegemoetkoming, zoals omschreven in de 

Reglementering betreffende de verhoogde verzekeringstegemoetkoming ( 

Omzendbrief nummer 2014/359 van 11 september 2014 van het 

Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering);  

 



 

- en ofwel definitief minder mobiel is: een score van 2 of hoger halen op de 

KATZ-schaal voor het criterium 'Transfer en verplaatsingen' zoals 

omschreven in de ‘Richtlijnen bij het gebruik van de evaluatieschaal’ door 

de Dienst voor geneeskundige verzorging van het Rijksinstituut voor 

ziekte- en invaliditeitsverzekering en van toepassing vanaf 1 april 2011;  

- ofwel tijdelijk minder mobiel is: op basis van een door een arts 

voorgeschreven revalidatieperiode van minimaal 1 maand en maximaal 6 

maanden, eventueel verlengbaar tot 12 maanden, na een medische 

ingreep.  

OF Je bent een persoon met een handicap die:  

- ingeschreven is in het bevolkingsregister van de stad Antwerpen;  

- en ofwel volgens de Federale Overheidsdienst (FOD) Sociale Zaken een 

invaliditeitspercentage van minstens 80% heeft (of minstens 12 punten 

met betrekking tot vermindering van zelfredzaamheid) of een 

invaliditeitspercentage van minstens 50% van de onderste ledematen 

heeft.  

- ofwel via de Vlaamse dienst Opgroeien een zorgtoeslag ontvangt voor 

kinderen met een specifieke ondersteuningsbehoefte en uit de medisch-

sociale schaal blijkt dat er een score is van minstens 2 punten op pijler 1;  

OF Je bent een persoon met een beperkte mobiliteit die:  

- ingeschreven is in het bevolkingsregister van de stad Antwerpen;  

- en recht heeft op de verhoogde tegemoetkoming, zoals omschreven in de 

Reglementering betreffende de verhoogde verzekeringstegemoetkoming 

(Omzendbrief nummer 2014/359 van 11 september 2014 van het 

Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering);  



 

- en voor een herhalingsinenting tegen het coronavirus naar het 

vaccinatiecentrum van de stad Antwerpen moet gaan.  

 

6. Wat ondersteunen we 
De stad Antwerpen verleent taxicheques aan minder mobiele personen met 

een beperkt inkomen en personen met een handicap.  

Van zodra een 'aanvraag recht op taxicheques' is goedgekeurd, kan de 

gebruiker taxicheques aankopen in de stadsloketten, telefonisch of via de 

website van de stad Antwerpen. Hij of zij mag dit zelf doen of mag zich laten 

vertegenwoordigen. De vertegenwoordiger heeft dan zijn of haar 

identiteitskaart en een leesbare, ondertekende en gedateerde volmacht van 

de gebruiker bij.  

Taxicheques mogen alleen gebruikt worden door de gebruiker en uitsluitend 

voor verplaatsingen die hij of zij zelf doet, alleen of met begeleiding. Bij het 

overhandigen van de taxicheques aan de taxichauffeur legt gebruiker steeds 

zijn of haar identiteitskaart voor aan de chauffeur. De gegevens op de 

identiteitskaart van de gebruiker moeten overeenstemmen met de gegevens 

op de taxicheques. De taxicheques mogen niet eenzelfde volgnummer 

hebben.  

Taxicheques die worden toegekend in kader van de coronavaccinaties mogen 

uitsluitend gebruikt worden voor verplaatsingen van het thuisadres naar het 

vaccinatiecentrum en terug.  

Wanneer de prijs van de rit hoger is dan de waarde van de (één of meer) 

aangeboden taxicheques, betaalt de gebruiker het verschil bij. De 

taxichauffeur mag de gebruiker, wanneer de prijs van de rit lager ligt dan van 

de (één of meer) aangeboden taxicheques, het verschil niet terugbetalen. Het 

is ook verboden taxicheques om te ruilen tegen contant geld of de 



 

taxicheques op enige ander wijze te besteden dan voor de betaling van een 

taxirit.  

7. Aanvraag 
De ondersteuningsaanvraag moet worden ingediend ten laatste 3 weken voor 

de prestatie, de actie of het project. Om gebruik te kunnen maken van 

taxicheques, dient eerst een 'aanvraag recht op taxicheques' te worden 

ingediend.  

Volgende documenten moeten afhankelijk van de reden tot aanvraag worden 

toegevoegd aan de aanvraag:  

- de identiteitskaart van de gebruiker;  

- definitief minder mobiele gebruiker:  

o een 'attest voor minder mobiele 65-plusser' ingevuld, gedateerd, 

ondertekend en afgestempeld door een arts, met vermelding van 

de score op de KATZ-schaal voor het criterium 'Transfer en 

verplaatsingen';  

o een bewijs waaruit blijkt dat de gebruiker recht heeft op een 

verhoogde tegemoetkoming;  

- tijdelijk minder mobiele gebruiker:  

o een 'attest voor tijdelijk minder mobiele 65-plusser', ingevuld, 

gedateerd, ondertekend en afgestempeld door de behandelende 

arts, met vermelding van een voorgeschreven revalidatieperiode 

van minimaal 1 maand en maximaal 6 maanden, eventueel 

verlengbaar tot 12 maanden, na een medische ingreep;  

o een bewijs waaruit blijkt dat de gebruiker recht heeft op een 

verhoogde tegemoetkoming;  



 

- persoon met een handicap:  

o kopie van een attest van de FOD Sociale Zaken of afschrift van de 

zorgtoeslagevaluatie (scores op medisch-sociale schaal);  

- persoon met een beperkte mobiliteit in kader van de coronavaccinatie: 

o een verklaring op eer met betrekking tot de beperkte mobiliteit;  

o een bewijs waaruit blijkt dat de gebruiker recht heeft op een 

verhoogde tegemoetkoming.  

Wanneer de ondersteuningsaanvraag onvolledig is, stuurt de stad of het 

district aan de aanvrager een melding waarin wordt meegedeeld dat de 

aanvraag onvolledig is en dat de nodige aanvullende informatie moet worden 

overgemaakt binnen een termijn van 30 kalenderdagen.  

Als het dossier niet binnen de opgelegde termijn vervolledigd wordt zal de 

aanvraag geweigerd worden.  

8. Beslissing 
De beslissing rond de aanvraag recht wordt genomen door de stad na 

ontvangst van de volledige aanvraag.  

- Indien de aanvraag per post werd ingediend, ontvangt de aanvrager 

binnen een termijn van 20 kalenderdagen een goed- of afkeuring van de 

aanvraag recht.  

- Indien de aanvraag per e-mail werd ingediend, ontvangt de aanvrager 

binnen een termijn van 10 kalenderdagen een goed-of afkeuring van de 

aanvraag recht.  

9. Financiële ondersteuning 
Het bedrag van de ondersteuning bedraagt 2,25 EUR.  



 

De ondersteuning wordt vastgesteld op basis van de volgende berekening: 

De stad Antwerpen verleent taxicheques aan de omschreven doelgroep ter 

waarde van 5,00 EUR per stuk. Per cheque betaalt de gebruiker 2,75 EUR. 

De stad betaalt de overige 2,25 EUR.  

Alle gebruikers hebben recht op maximum 144 taxicheques per jaar, behalve 

ven gebruikers die naar aanleiding van de coronavaccinatie gebruik maken 

van de taxicheques. Personen die gebruik maken van de taxicheques in 

kader van de coronavaccinatie hebben enkel recht op het aantal cheques die 

nodig zijn om zich van het thuisadres naar het vaccinatiecentrum en terug te 

begeven. Rekening houdend met het beschikbare budget kan het college van 

burgemeester en schepenen in de loop van het kalenderjaar, beslissen om 

het vermelde maximum cheques per persoon aan te passen voor de rest van 

het jaar. De gemeenteraad bepaalt het beschikbare budget.  

Er is geen cumul mogelijk tussen de verschillende rechtsgronden 

(handicap/beperkte mobiliteit en beperkt inkomen) om taxicheques te 

bekomen.  

De taxicheques zijn geldig tot 31 december van het jaar van uitgifte plus het 

daaropvolgende jaar.  

10. Termijnen voor uitbetaling 
In de volgende gevallen kunnen aangekochte taxicheques worden 

terugbetaald:  

- bij verhuis naar een andere gemeente;  

- bij overlijden;  

- indien om medische redenen geen gebruik meer kan worden gemaakt van 

de taxicheques (een duidelijk leesbaar en ondertekend medisch attest van 

een arts is noodzakelijk om dit te staven).  



 

De niet gebruikte taxicheques kunnen, in voorkomend geval, samen met het 

medisch attest, tot uiterlijk 4 maanden na het gebeuren, per post worden 

opgestuurd.  

De inwisseling door de gebruiker of zijn of haar wettige erfgenamen geschiedt 

tegen de oorspronkelijk betaalde prijs. De stad stort binnen een termijn van 

drie maanden het bedrag van deze taxicheques op de rekening van de 

gebruiker of deze van zijn of haar erfgenamen.  

11. Rapportage 
De ontvanger dient geen bijkomende rapportage in: het recht op de 

taxicheques wordt vastgesteld op het moment van de aanvraag door nazicht 

van de nodige documenten en stavingsstukken.  

12. Vervanging 
Dit reglement vervangt het reglement 'Taxicheques voor minder mobiele en 

tijdelijk minder mobiele 65-plussers en voor personen met een handicap' dat 

werd goedgekeurd op de gemeenteraad van 14 december 2020 (jaarnummer 

744).  

13. Overgangsmaatregelen 
Omwille van de COVID-19-pandemie kunnen onuitgegeven taxicheques die 

vervallen op 31 december 2021, uitzonderlijk met 2 jaar verlengd worden. 

Deze taxicheques kunnen, in voorkomend geval, vanaf 1 januari 2022 tot 

uiterlijk 4 maanden later, ingeleverd worden via de post. De ontvanger zal dan 

nieuwe taxicheques per post toegezonden krijgen.  

14. Toepasselijke bepalingen 
De wet van 14 november 1983 ‘betreffende de controle op de toekenning en 

op de aanwending van sommige toelagen’ is van toepassing, evenals alle 

andere toepasselijke wettelijke regels. Het Kaderbesluit basisprincipes 

ondersteuningsbeleid zoals goedgekeurd door de gemeenteraad van 26 

oktober 2020 (jaarnummer 595). 


