Taxicheques
Voor minder mobiele en tijdelijk minder mobiele 65-plussers
en voor personen met een handicap
Reglement
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Artikel 1
Doel van het reglement
De stad Antwerpen verleent taxicheques ter waarde van 5,00 euro per stuk aan minder
mobiele en tijdelijk minder mobiele personen vanaf 65 jaar met een beperkt inkomen en
aan personen met een handicap.

Artikel 2
Wie komt in aanmerking?
65-plussers en personen met een handicap die ingeschreven zijn in het
bevolkingsregister van de stad Antwerpen en die aan de volgende voorwaarden voldoen
komen in aanmerking voor het aankopen van taxicheques:
2.1. 65-plussers
65-plussers die:

a) recht hebben 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
b) ofwel definitief minder mobiel zijn: een score van 2 of hoger halen op de KATZschaal 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;
c) ofwel tijdelijk minder mobiel zijn: 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.
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2.2. Personen met een handicap
Personen met een handicap die een attest kunnen voorleggen van de Federale
Overheidsdienst (FOD) Sociale Zaken met vermelding van:
a) of een invaliditeitspercentage van minstens 80% ( of minstens 12 punten met
betrekking tot vermindering van zelfredzaamheid);
b) of een invaliditeitspercentage van minstens 50% van de onderste ledematen.

Artikel 3
Waar en hoe kunnen taxicheques worden aangekocht?
De gebruiker kan de taxicheques aankopen via A-stad en in de stadsloketten. 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.

Verder moeten de volgende documenten afhankelijk van de reden tot aanvraag worden
voorgelegd:
a) de identiteitskaart van de gebruiker;
b) definitief minder mobiele gebruiker: 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';
c) tijdelijk minder mobiele gebruiker: een 'attest voor tijdelijk minder mobiele 65plusser', 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;
d) een bewijs waaruit blijkt dat de gebruiker recht heeft op de verhoogde
tegemoetkoming;
e) kopie van een attest van de FOD Sociale Zaken, zoals bepaald in 2.2.
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Voor de aanvragen onder b) en c) stelt de stad Antwerpen verplicht te gebruiken attesten
beschikbaar via A-stad en de stadsloketten.

Artikel 4
Wat zijn de beperkingen?
De gebruiker betaalt 2,75 euro per aangekochte taxicheque en heeft recht op maximum
144 taxicheques per jaar.

Rekening houdend met het beschikbare budget kan het college van burgemeester en
schepenen in de loop van het kalenderjaar, beslissen voormeld maximum aan te passen
wat de rest van het jaar betreft. De gemeenteraad bepaalt het beschikbare budget.

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.

Taxicheques mogen alleen gebruikt worden door de gebruiker en uitsluitend voor
verplaatsingen die hij of zij zelf doet, alleen of met begeleiding.

Het is verboden taxicheques om te ruilen tegen contant geld of de taxicheques op enige
ander wijze te besteden dan voor de betaling van een taxirit.

De stad bepaalt welke taximaatschappijen taxicheques mogen aanvaarden. De lijst van
taximaatschappijen die taxicheques aanvaarden staat vermeld op de achterkant van de
taxicheques.
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Artikel 5
Hoe lang zijn de taxicheques geldig?
De taxicheques zijn geldig tot 31 december van het jaar van uitgifte plus
het daaropvolgende jaar.

Artikel 6
In welke gevallen worden de taxicheques terugbetaald?
In de volgende gevallen kunnen taxicheques worden terugbetaald:
a) bij verhuis naar een andere gemeente;
b) bij overlijden;
c) 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 nog geldige en niet gebruikte taxicheques kunnen, in voorkomend geval, samen met
het medisch attest, tot uiterlijk 4 maanden na het gebeuren, ingeleverd worden bij de
stadsloketten.

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.

Verloren, teniet gegane of gestolen taxicheques worden niet terugbetaald of vervangen.
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Artikel 7
Hoe wordt er controle op het gebruik van taxicheques
uitgeoefend?
a) De gebruiker legt zijn of haar identiteitskaart voor aan de taxichauffeur samen met
de taxicheques.
b) De gegevens op de identiteitskaart van de gebruiker moeten overeenstemmen
met de gegevens op de taxicheques.
c) De taxicheques mogen niet eenzelfde volgnummer hebben.

Artikel 8
Wat zijn de gevolgen bij niet naleving van de artikels van dit
reglement?
Bij niet naleving van de artikels van dit reglement verliest de gebruiker alle rechten en
voordelen, verbonden aan de taxicheques.

Artikel 9
Kunnen deze taxicheques worden gecumuleerd?
Een gebruiker kan alleen taxicheques aankopen op basis van één van de drie
categorieën vermeld in artikel 2. Er is geen cumul mogelijk tussen de verschillende
rechtsgronden om taxicheques te bekomen.

Artikel 10
Wanneer gaat dit reglement in?
Dit reglement gaat in op 1 januari 2016.
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Artikel 11
Overgangsbepalingen
De gemeenteraad beslist de volgende overgangsmaatregelen goed te keuren:
Minder mobiele en tijdelijk minder mobiele 65-plussers
Voor wat betreft het huidige reglement taxicheques voor minder mobiele en tijdelijk
minder mobiele 65-plussers:
1. artikel 5, eerste alinea, wordt met onmiddellijke ingang als volgt gewijzigd: “De
taxicheques voor minder mobiele en tijdelijk minder mobiele 65-plussers zijn
geldig voor het jaar van uitgifte plus één jaar. De gebruiker kan ze gebruiken tot
en met 31 december 2016.”;
2. de minder mobiele 65-plussers die op datum van de goedkeuring door de
gemeenteraad van het nieuwe gecoördineerde reglement taxicheques voor
minder mobiele en tijdelijk minder mobiele 65-plussers en voor personen met een
handicap, recht hebben op taxicheques op basis van de inkomensberekening
voorzien in het reglement op taxicheques voor minder mobiele en tijdelijk minder
mobiele 65-plussers, goedgekeurd door de gemeenteraad op 20 december 2010,
behouden dit recht tot 31 december 2016.
Personen met een handicap
Voor wat betreft het huidige reglement taxicheques voor personen met een handicap:
artikel 5, eerste alinea, wordt met onmiddellijke ingang als volgt gewijzigd: “De
taxicheques voor personen met een handicap zijn geldig voor het jaar van uitgifte plus
één jaar. De gebruiker kan ze gebruiken tot en met 31 december 2016.”
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