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19de nummer in een reeks informatiebrochures voor de Oostendse bevolking
(gegevens op 12 oktober 2006), een uitgave van de Voorlichtingsdienst,
T 059/80.55.00, F 059/80.30.96
voorlichtingsdienst@oostende.be, www.oostende.be

Personen met een handicap die in Oostende wonen, kunnen een jaarlijkse toelage krijgen voor
hun individueel vervoer.
De premie geldt voor het vervoer met een taxi die een vergunning kreeg van de Stad, een
ziekenwagen (niet voor opname in een ziekenhuis, wel voor bv. een bezoek aan de dokter),
een specifiek voertuig dat in staat is om een rolwagen te vervoeren.
Uiteraard moet u een aantal voorwaarden voldoen:
•

u moet minstens één jaar in het bevolkingsregister van Oostende zijn ingeschreven;

•

u moet het voorkeurstarief genieten (WIGW-statuut). Voeg een kleefvignet van uw
ziekenfonds bij de aanvraag (dat bewijst dat u onder het WIGW-statuut valt);

•

u moet een erkend attest bezitten waaruit blijkt dat u getroffen bent door een handicap
van minstens 66 % (vanaf 9 punten);

•

u moet een medisch attest bezorgen waaruit blijkt dat u zich niet op eigen krachten met
het openbaar vervoer kan verplaatsen.

Uitzonderingsmaatregel: personen die nog niet over een attest van handicap of invaliditeit
beschikken, maar wel aan de andere criteria beantwoorden, kunnen een legitimatiekaart
ontvangen. Om recht te hebben op een toelage, moet u wel ten laatste op 31 januari van het
volgende jaar -dat is de uiterlijke datum van indiening van de vervoersbewijzen- een geldig
attest kunnen voorleggen.
In deze brochure vindt u het volledige reglement met alle voorwaarden en alle formulieren die u
moet invullen om in aanmerking te komen voor de toelage. Met de ingevulde formulieren en de
vereiste attesten kunt u terecht bij de dienst Sociale Zaken, op de benedenverdieping van het
Stadhuis (voormalig Postkantoor, ingang geveluurwerk), kantoor 011 of -bij afwezigheidkantoor 012 (wachten aan het loket hoeft dus niet!).
U kunt hiervoor bij de dienst Sociale Zaken terecht op:
•

maandag, dinsdag en woensdag

09.00 uur - 16.00 uur

•

donderdag

09.00 uur - 11.30 uur en 17.00 uur - 20.00 uur

•

vrijdag

09.00 uur - 13.00 uur
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Opgelet:
•

Hou er rekening mee dat de aanvraag tijdig moet worden ingediend en volledig moet zijn!
-

Een aanvraag dient u in vóór 01 december voor een legitimatiekaart die recht geeft op
een terugbetaling van 75 euro of vóór 01 juni van het lopende jaar voor een
legitimatiekaart van 37,50 euro.

-

Neemt u een taxi of maakt u gebruik van de Mindermobielencentrale, dan mag u
uitsluitend gebruik maken van de legitimatiekaart (geen bonnetjes meer).

-

Bij gebruik van een ambulance of een ander specifiek voertuig dat in staat is om een
rolwagen te vervoeren moet u de originele factuur na betaling voorleggen als
vervoerbewijs.

-

De legitimatiekaart moet, vergezeld van de vervoerbewijzen, uiterlijk op 31 januari van
het volgende jaar bij het stadsbestuur Oostende, dienst Sociale Zaken, worden
ingediend.

•

Vergeet ook niet elk jaar uw aanvraag te vernieuwen.
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Reglement toelage individueel vervoer van personen
met een handicap
DEEL I: ALGEMENE BEPALINGEN
Artikel 1
Binnen de perken van het daartoe op de Stadsbegroting ingeschreven krediet kan het College
van Burgemeester en Schepenen een toelage verlenen voor het individueel vervoer van
personen met een handicap, meer bepaald een toelage voor individueel vervoer (met een taxi,
patiëntenvervoer, specifiek vervoer voor rolwagens, enz.).
Artikel 2
Om recht te hebben op de voormelde toelagen moet de aanvrager aan volgende voorwaarden
voldoen:
1.

minstens één jaar in het bevolkingsregister van Oostende zijn ingeschreven;

2.

het voorkeurstarief in het kader van de ziekteverzekering genieten (WIGW-statuut);

3.

een erkend attest bezitten waaruit blijkt dat betrokkene erkend is als persoon met een
handicap van minstens 66 % (vanaf 9 punten), afgeleverd door één van de volgende
instanties:
− het ministerie van de Vlaamse Gemeenschap, departement Welzijn, Volksgezondheid
en Cultuur
− het ministerie van Financiën
− het ministerie van Sociale Zaken, Volksgezondheid en Leefmilieu
− het fonds voor Kinderbijslag
− het fonds voor Beroepszieken
− een erkend ziekenfonds
− een overheidsinstantie die invaliditeitspensioenen toekent.

4.

een medisch attest bij de aanvraag voegen waaruit blijkt dat betrokkene zich wegens
zijn/haar handicap niet op eigen kracht met het openbaar vervoer kan verplaatsen.

Uitzonderingsmaatregel: personen die nog niet over een attest van handicap of invaliditeit
beschikken, maar wel aan de andere criteria beantwoorden, kunnen een legitimatiekaart
ontvangen. Om recht te hebben moet de aanvrager wel ten laatste op 31 januari van het
volgende jaar -dat is de uiterlijke datum van indiening van de vervoersbewijzen- een geldig
attest kunnen voorleggen.
Artikel 3
De algemene bepalingen van de Wet van 14 november 1983 betreffende de controle op de
toekenning en op de aanwending van sommige subsidies zijn van toepassing.

DEEL II: TOELAGE INDIVIDUEEL VERVOER VAN PERSONEN MET EEN HANDICAP
Artikel 4
Als individueel vervoer wordt beschouwd elke verplaatsing met een taxi die een vergunning
kreeg van het stadsbestuur van Oostende, een ambulance, een specifiek voertuig dat in staat is
om een rolwagen te vervoeren, enz.
Artikel 5
De rechthebbende moet jaarlijks bij de dienst Sociale Zaken in het Stadhuis op het daartoe
bestemde formulier een aanvraag indienen:
− hetzij vóór 01 december van het lopende jaar voor een legitimatiekaart die recht geeft op
een toelage van maximaal 75,00 euro;
− hetzij vóór 01 juni van het lopende jaar voor een legitimatiekaart die recht geeft op een
toelage van maximaal 37,50 euro.
Artikel 6
1.

Het College van Burgemeester en Schepenen reikt, na goedkeuring van de aanvraag, een
strikt persoonlijke legitimatiekaart uit die geldig is tot uiterlijk 31 december van het
betrokken jaar.

2.

De rechthebbende moet bij elke rit zijn/haar legitimatiekaart aan de chauffeur voorleggen.
§1. Neemt u een taxi of maakt u gebruik van de Mindermobielencentrale, dan moet u
uitsluitend gebruik maken van de legitimatiekaart. De chauffeur moet op die kaart het
volgende vermelden:
- de naam van de maatschappij waarvoor hij/zij rijdt;
- de handtekening;
- de datum van de rit;
- de prijs van de rit;
- en ingeval van taxi het nummer van de taxi.
§2. Maakt u gebruik van een ambulance of een ander specifiek voertuig dat in staat is om
een rolwagen te vervoeren, dan moet u de originele factuur na betaling voorleggen als
vervoersbewijs. Op deze factuur dienen volgende gegevens te staan: de naam van de
titularis, de datum en de prijs van de rit.
§3. of u kunt beide systemen combineren.

3.

De legitimatiekaart moet, vergezeld van de vervoersbewijzen, uiterlijk op 31 januari van het
volgende jaar bij het stadsbestuur Oostende, dienst Sociale Zaken, worden ingediend.

DEEL III: BETWISTING
Artikel 7
1.

Onvolledige aanvragen worden als nietig beschouwd.

2.

Toelagen kunnen niet met terugwerkende kracht worden aangevraagd.

3.

De aanvragen moeten jaarlijks worden hernieuwd.

Artikel 8
De rechthebbende moet aan het College van Burgemeester en Schepenen of aan de
gemachtigd ambtenaar alle bijkomende inlichtingen verstrekken die zij wensen te kennen voor
de afwerking van het dossier.
Artikel 9
Wanneer misbruiken worden vastgesteld kan het College van Burgemeester en Schepenen de
toelage verminderen of schrappen. Het College van Burgemeester en Schepenen kan de
aanvrager voor minstens twee jaar van het recht op deze premie uitsluiten.
Artikel 10
In geval van betwisting oordeelt alleen het College van Burgemeester en Schepenen.
Artikel 11
Dit reglement vervangt het reglement goedgekeurd door de Gemeenteraad van 19 mei 2006.
De bepalingen van dit besluit worden van kracht met ingang van 01 januari 2007.
___________________

g
Vindictivelaan 1
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dienst Sociale Zaken

Individueel vervoer van personen met een
handicap: aanvraag legitimatiekaart
(Dit inschrijvingsformulier moet hetzij vóór 01 december, hetzij vóór 01 juni van
het lopende jaar bij de dienst Sociale Zaken van het stadsbestuur Oostende op
de benedenverdieping in het Stadhuis worden ingediend)
Ondergetekende
Naam
Adres
Telefoonnummer
Rekeningnummer
verzoekt het Stadsbestuur om een legitimatiekaart met het oog op de toelage
van het individuele taxivervoer van personen met een handicap.

Handtekening aanvrager:

Datum:

Bijlagen:
1. Een attest waaruit blijkt dat de aanvrager erkend is als persoon met een
handicap van minstens 66 %.
2. Een medisch attest waaruit blijkt dat de aanvrager zich wegens zijn/haar
handicap niet op eigen krachten met het openbare vervoer kan verplaatsen.
3. Een attest waaruit blijkt dat betrokkene het voorkeurstarief geniet (WIGWattest).

In het kader van de wetgeving op de bescherming van de levenssfeer, worden de door
de aanvrager verstrekte gegevens niet voor andere doeleinden gebruikt.
Formulier 624/08
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dienst Sociale Zaken

Individueel vervoer van personen met een
handicap: WIGW-attest
Ondergetekende, maatschappelijk werker van het ziekenfonds:
Naam
Adres
Telefoonnummer

verklaart dat de volgende persoon het voorkeurstarief (WIGW-statuut) geniet:
Naam
Adres

Handtekening:

Datum:

Stempel van het erkende centrum voor maatschappelijk werk

Formulier 624/12

Oostende, mijn stad-thuis
In de reeks informatiebrochures voor de Oostendse bevolking verschenen totnogtoe volgende
nummers:
1.

Wegwijs in de stedelijke diensten

17.

2.

Thuiszorgpremie voor
zorgenbehoevende, noodlijdende en
inwonende bejaarden (zie OCMW)

18.

Bij een overlijden …
Gids voor nabestaanden

3.

Uw huisvuil, daar weten wij raad mee

19.

4

Verhuizen naar of in Oostende

Tegemoetkoming voor individueel
vervoer van personen met een
handicap

5.

Verenigd Oostende Verenigd

20.

Een wandeling door het Stadhuis

6.

Kinderopvang in Oostende

21.

Oostende voor anderstalige
nieuwkomers

7.

Het Oostendse stadsbestuur

8.

Wijkraden in Oostende

9.

Wij en uw hond ... dikke vrienden?!

10.

Over gemeente en democratie

11.

Onderwijs en vorming in Oostende

12.

Onthaalouder: de geknipte job voor u?

13.
14.

15.
16.

Het Stadhuis: een glazen huis

een handleiding informatie en inspraak

Sociaal-pedagogische toelage voor
gezinnen met niet-werkende kinderen
met een handicap
De bouwvergunning

22.

Bouwen in Oostende

(zie dienst Stedenbouwkundige Vergunningen)

Het premieboekje

een overzicht van de bestaande
huisvestingspremie

23.

Uw gratis rookmelder

24.

Tegemoetkoming voor vervoer voor
vakantieverblijf van personen met een
handicap

25.

Praktische Huurtips

26.

Feest in uw wijk, buurt of straat

27.

Een horecazaak uitbaten in Oostende

28.

Steunmaatregelen voor Handel en
Lokale Economie

een overzicht van de subsidies en premies

(zie dienst Stedenbouwkundige Vergunningen)

De stedelijke verordening op de
bouwwerken

U kunt deze brochures gratis verkrijgen aan de infobalie van de Voorlichtingsdienst,
op de benedenverdieping in het Stadhuis, Vindictivelaan 1, 8400 Oostende,
T 059/80.55.00, F 059/80.30.96, voorlichtingsdienst@oostende.be of raadplegen via
www.oostende.be onder de rubriek publicaties.

