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Toelagereglement taxicheques - Goedkeuring

Samenstelling:
Aanwezig:
de heer Luc Hermans; de heer Eric Vos; de heer Francis Stijnen; de heer Peter Segers; de heer Astrid
Wittebolle; de heer Hannes Anaf; de heer Luc Debondt; de heer Marc Boogers; de heer Pierre
Gladiné; de heer Paul Meeus; de heer Dimitri Gevers; mevrouw Godelieve Driesen; de heer Erwin
Brentjens; de heer Toon Otten; mevrouw Annemie Der Kinderen; mevrouw Katrien Van de Poel; de
heer Annick De Smet; mevrouw Tine De Wilde; de heer Reccino Van Lommel; mevrouw Katleen De
Coninck; de heer Paul Moelans; mevrouw Pascale Mathé; de heer Marc Van Damme; mevrouw Vera
de Jong; de heer Wannes Starckx; de heer Willy Van Geirt; de heer Guy Van Litsenborg; de heer Peter
Roes; de heer Tom Versmissen; de heer Eddy Grooten; mevrouw Josiane Driesen; de heer Jan Van
Otten; de heer Filip Buijs

Zijn eveneens aanwezig:
de heer Luc Op de Beeck

Afwezig:
de heer Stef Breugelmans; de heer John Guedon; de heer Danny Vermeijen

Beschrijving
Aanleiding en context
De regelgeving inzake de verhoogde verzekeringstegemoetkoming, dewelke o.a. een voorwaarde is
om gebruik te maken van de taxicheques, is gewijzigd. Deze wijziging moet opgenomen worden in
betreffend toelagereglement.
Juridische grond
KB van 15 januari 2014 betreffende de verhoogde verzekeringstegemoetkoming, bedoeld in artikel 37,
§ 19, van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen,
gecoördineerd op 14 juli 1994.
Argumentatie
Minder mobiele inwoners met een beperkt inkomen moeten de mogelijkheid krijgen om zich te
verplaatsen. Een aantal initiatieven waaronder de MMC, rolmobiel, taxicheques, ... komen hieraan
tegemoet.
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Financiële en beleidsinformatie
Visum verleend
Financiële informatie
Toelage taxicheques 2015/640029/BSA/0900 3500 euro

Besluit
Artikel 1
De gemeenteraad stemt in met een het toekennen van taxicheques aan minder mobiele personen met
een beperkt inkomen en een met een wijziging van de voorwaarden.
Artikel 2
Gerechtigden kunnen met maximum 30 cheques per jaar t.w.v. 3 euro per cheque een taxirit betalen
aan een taximaatschappij waarmee Turnhout een overeenkomst afsloot.
Artikel 3
Voorwaarden gerechtigden:

 ingeschreven zijn in het bevolkingsregister van Turnhout;
 in het bezit zijn van een geldig attest van erkenning van handicap van de FOD sociale
zekerheid, directie-generaal personen met een handicap, van minstens 12 punten of in het
bezit zijn van een parkeerkaart, uitgereikt door deze dienst;

 gerechtigd zijn op de verhoogde tegemoetkoming in de ziekteverzekering;
 onmogelijk het openbaar vervoer kunnen gebruiken zonder hulp van derden;
 niet over een eigen wagen beschikken of deze niet meer zelf kunnen besturen.
Artikel 4
De taxichequegebruiker moet elke adreswijziging onmiddellijk doorgeven. Bij overlijden of verhuis
naar een andere gemeente moeten de niet gebruikte en nog geldige taxicheques terug bezorgd
worden aan het OCMW.
Artikel 5
De taxicheques kunnen enkel door de gerechtigde gebruikt worden en zijn niet overdraagbaar. Bij het
gebruik van de cheques moet de gebruiker zijn identiteitskaart tonen aan de taxichauffeur. De
taximaatschappij zendt de ontvangen taxicheques en factuur naar het stadskantoor voor de betaling.
Het stadsbestuur kan altijd een controle uitoefenen.
Artikel 6
De uitvoering van deze beslissing wordt uitdrukkelijk afhankelijk gesteld van het begrotingskrediet
voor de toelage taxicheques.
Aldus beslist in bovenvermelde zitting,
Namens de Gemeenteraad

de gemeentesecretaris

de burgemeester
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