
Reglement betreffende de terugbetaling van de taxi vervoerskosten 
 

Artikel 1 
 
De taxi-chèques worden vervangen door een trimestriële terugbetaling. 
 

Artikel 2 
 
Het Gemeentebestuur van Sint-Pieters-Woluwe verleent aan de personen die ingeschreven zijn in 
de bevolkingsregisters en het grondgebied van de gemeente wonen, een trimestriële 
terugbetaling. De Gemeente kent deze toe aan personen die dermate gehandicapt zijn dat ze zich 
noch met eigen middelen kunnen verplaatsen noch het openbaar vervoer kunnen gebruiken. De 
aanvrager mag elk document, dat de graad van de handicap nadrukkelijk aantoont en 
verplaatsingen verhindert, indienen. De aanleiding van de vastgestelde handicap moet vóór de 
legale pensioenleeftijd vastgesteld worden. 
 

Artikel 3 
 
Het bedrag van de terugbetaling wordt vastgesteld op 225,00 EUR per jaar. De vervoersbewijzen 
worden terugbetaald tot een bedrag van 225,00 EUR. De terugbetaling vindt eens per trimester 
plaats, op voorlegging door de begunstigde van de vervoersbewijzen. 
 

Artikel 4 
 
De aanvragen tot het verkrijgen van de terugbetaling moeten bij de dienst Sociale Zaken van het 
Gemeentebestuur ingediend worden. Elke eerste aanvraag geeft aanleiding tot een door de 
maatschappelijk assistent uitgevoerd onderzoek om de graad van de handicap na te gaan en de 
financiële en maatschappelijke situatie van de aanvrager te bepalen. In geval van weigering, zal 
de aanvrager een officiële kennisgeving toegestuurd krijgen. De aanvrager heeft het recht tegen 
deze beslissing beroep aan te tekenen, binnen de 15 dagen volgend op de ontvangst van de 
kennisgeving. Het College van Burgemeester en Schepenen doet in zitting een gewettigde 
uitspraak over elk beroep. 
 

Artikel 5 
 
De terugbetaling is persoonlijk. De begunstigde mag zich echter tijdens zijn verplaatsingen door 

één of meerdere personen laten begeleiden.  
 

Artikel 6 
 
De reden van de verplaatsing wordt aan de vrije beoordeling van de begunstigde gelaten.  
 

Artikel 7 
 
Het College van Burgemeester en Schepenen neemt een beslissing aangaande de onvoorziene 

gevallen binnen het huidig reglement. 
 

Artikel 8 
 
Dit reglement zal vanaf 01.01.2008 van toepassing zijn. 
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