
GEMEENTEREGLEMENT TAXI-CHEQUES 

SECTIE I – GEMEENTELIJKE TAXI-CHEQUES 

 

Toepassingsgebied en Definities 

 

1. Toepassingsgebied 

 
Artikel 1. De gemeentelijke taxicheques zijn enkel afgeleverd aan de inwoners van de 
gemeente van Sint-Jans-Molenbeek die aan de voorwaarden van de huidige sectie voldoen 
om gebruikt te worden voor de verplaatsingen met een taxi in het Brussels Hoofdstedelijk 
Gewest. 
  

2. Definities 
 

Artikel 2. Door gemeentelijke taxi-cheques, dient men te verstaan een cheque met een 
waarde van elk 5,00 € die aangeboden zijn onder zekere voorwaarden, van de gemeente 
Sint-Jans-Molenbeek, om zich gemakkelijk te verplaatsen in de omtrek van de 19 gemeenten 
van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. 
 
Artikel 3. Door gezin, dient men te verstaan het geheel van de personen gehuisvest op 
hetzelfde adres en dit zonder beschouwing van een of ander verwantschap. 
 
Artikel 4. Door gebruiker en begunstigde, dient verstaan te worden iedere persoon die over 
taxicheques beschikt afgegeven conform het huidig reglement. 

 
Toekenningsvoorwaarden 
 
Artikel 5. De gemeentelijke taxicheques zijn toegekend aan personen met een handicap, die 
thuis wonen en gehuisvest zijn op het grondgebied van Sint-Jans-Molenbeek sinds 
tenminste 5 jaar, wanneer hun mobiliteitsgraad hen niet toelaat zich door hun eigen middelen 
te verplaatsen of gebruik te maken van het openbaar vervoer. 
 
Artikel 6. De gemeentelijke taxicheques zijn enkel toegekend aan één persoon van hetzelfde 
gezin.  
 
Artikel 7. § 1. Het bewijs van de graad van invaliditeit van de betrokkene persoon wordt 
geleverd door de volgende documenten: een gedetailleerd medisch getuigschrift. 
 
§2. Wanneer de attesten in de tijd beperkt zijn, moet de begunstigde van de taxicheques de 
nodige stappen ondernemen met het oog op de hernieuwing ervan. 
  
Artikel 8. Elke begunstigde van gemeentelijke taxicheques heeft de verplichting het 
Gemeentebestuur op de hoogte te stellen van iedere wijziging van zijn toestand. 
  
Artikel 9. De taxicheques worden niet afgeleverd aan de personen die in een rusthuis 
verblijven, gezien de omkadering waarvan ze genieten, noch aan de personen die over een 
motorvoertuig beschikken of waarvan een lid van het gezin eigenaar is van een 
motorvoertuig. 



  
Artikel 10. De aanvraag om gemeentelijke taxicheque moet worden ingediend bij de 
bevoegde gemeentelijke dienst met behulp van het formulier dat bij dit reglement is 
bijgevoegd. Dit formulier is in elektronische versie beschikbaar op de website van het 
gemeentebestuur van Sint-Jans-Molenbeek en in papieren versie bij de bevoegde 
gemeentedienst. 
  
Artikel 11. Een typeformulier « Medisch attest » in te vullen en ondertekend door de 
behandelende geneesheer zal aan het zogenoemde formulier bijgevoegd worden. 
  
Artikel 12. Elke taxicheque aanvraag zal het voorwerp uitmaken van een onderzoek gedaan 
door de bevoegde gemeentelijke dienst om na te gaan of de aanvrager aan de 
toekenningsvoorwaarden beschreven in het huidig reglement voldoet. 
 

Afleveringsmodaliteiten 

Artikel 13. De gemeentelijke taxicheques zullen, een keer per jaar, afgeleverd en afgehaald 
worden door de begunstigden op de datum vermeld in de brief. De begunstigden die zich in 
de onmogelijkheid bevinden hun cheques op de vermelde datum af te halen, zullen niettemin 
over een termijn van drie maanden beschikken om deze af te halen.  
 
Artikel 14. Het niet-afhalen binnen de bovenvermelde termijn zal, na onderzoek, de 
afschaffing van de aanvraag op de lijst van de begunstigden als gevolg hebben, tot het 
indienen van een nieuwe wel gemotiveerde aanvraag. 
 

Afwijking 

Artikel 15. Voor de gevallen die niet voorzien zijn in het huidig reglement, kan het College 
van Burgemeester en Schepen een vrijstelling verlenen op basis van een sociaal verslag. 
 

Weigering van toekenning  

Artikel 16. Elke aanvraag die aan de toekenningsvoorwaarden van het huidig reglement niet 
voldoet zal niet in aanmerking genomen worden. 
 

Beroep  

Artikel 17. Iedere persoon voor wie de aanvraag niet in aanmerking genomen is mag een 
schriftelijk verzoek aan het Gemeentebestuur van Sint-Jans-Molenbeek, bij de bevoegde 
dienst, in dienen.  
 
Artikel 18. De genomen beslissing, ingevolge het indienen van het verzoek, zal aan de 
belanghebbende genotificeerd worden binnen de 60 dagen na de ontvangst van het verzoek 
door de gemeente. Ze zal moeten gemotiveerd zijn. 
  

Aantal en waarde van de cheques 

Artikel 19. De gemeentelijke taxicheque is bestemd voor een strikt persoonlijk gebruik. Hij 
heeft een waarde van 5,00 €. Elke begunstigde mag over maximum achttien cheques per 
jaar beschikken.  
 
Artikel 20. De taxicheques zijn genummerd en hun validiteit dekt de periode van 1 januari tot 
31 december van elk burgerlijk jaar. 
 
 
  



Gebruiksvoorwaarden. 

Artikel 21. De gebruikers van de gemeentelijke taxicheques mogen deze voor om het even 
welke verplaatsing en voor iedere taxi die dit betaalmiddel aanvaard, gebruiken.  
  
Artikel 22. Wanneer de prijs van het traject de waarde van de taxicheque(s) afgegeven aan 
de bestuurder overschrijdt, mag de begunstigde, om aan de juiste prijs te komen, hetzij, 
bijleggen, hetzij een bijkomende cheque afgeven en het verschil terugbetaald krijgen, dit, in 
akkoord met de bestuurder. 
 
Artikel 23. Iedere taxicheque heeft een validiteitsdatum die erop vermeld is.  
 
Artikel 24. Iedere bestuurder zal een taxicheque redelijk mogen weigeren waarvan de 
validiteitsdatum overschreden is. 

 
Terugbetaling. 

 
Artikel 25. Met het oog op de terugbetaling van de gemeentelijke taxicheques, zijn de 
bestuurders ertoe gehouden de zogenoemde cheques aan de gemeentelijke bevoegde 
dienst over te maken, ten laatste de dertigste werkdag volgend op de einddatum van 
validiteit van de taxicheque. 
 
Artikel 26. De terugbetaling van de gemeentelijke taxicheques zal gedaan worden op basis 
van de factuur van de taximaatschappij. 
 
Artikel 27. De bovenvermelde gemeentelijke dienst zal aan de bestuurder een document 
afgeven met de vermelding van het aantal taxicheques afgegeven aan het gemeentebestuur 
en die recht geven tot een terugbetaling. 
 
Artikel 28. De gemeente is in geen geval verplicht tot terugbetaling van gemeentelijke 
belastingcheques die haar na de termijn worden overhandigd. 
  

 
De gemeentelijke begroting 
 
Artikel 29. Het afleveren van de gemeentelijke taxicheques, overeenkomstig het huidig 
reglement, zal beperkt zijn tot de daartoe specifieke kredieten voorzien in de gemeentelijke 
begroting. 
 
Artikel 30. Het huidig reglement is niet van toepassing als de kredieten voor het betrokken 
begrotingjaar niet voorzien zijn of niet goedgekeurd zijn. 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



SECTIE  II - GEWESTELIJKE TAXICHEQUES. 

 
Toepassingsgebied en Definities 

 
1. Toepassingsgebied  

 
Artikel 31. De gewestelijke taxicheques worden alleen afgeleverd aan de inwoners van de 
gemeente van Sint-Jans-Molenbeek die voldoen aan de voorwaarden van dit huidige 
reglement om te worden gebruikt als betaalmiddel voor de verplaatsingen met een taxi in het 
Brussels Hoofdstedelijk Gewest. 
  

2. Definities 
 
Artikel 32. Door gewestelijke taxicheques, dient men te verstaan de cheque met een waarde 
van elk 5,00 € die aangeboden zijn onder zekere voorwaarden, door het Brussels 
Hoofdstedelijk Gewest, om zich gemakkelijk te verplaatsen in de omtrek van de 19 
gemeenten van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. 
 
Artikel 33. Door gezin, dient men te verstaan het geheel van de personen gehuisvest op 
hetzelfde adres en dit zonder beschouwing van een of ander verwantschap 
 
Artikel 34. Door gebruiker en begunstigde, dient verstaan te worden iedere persoon die over 
taxicheques beschikt afgegeven conform het huidig reglement. 
  
 

Toekenningsvoorwaarden 
 
Artikel 35. De gewestelijke taxicheques met universele waarde mogen toegekend worden, 
zoals vermeld in een overeenkomst tussen de Gemeente Sint-Jans-Molenbeek en het 
Brussels Hoofdstedelijk Gewest zoals aangestipt in de bovenvermelde overeenkomst: 
 

 hetzij gehandicapt zijn (66%) + attest van onmogelijkheid om de openbare 
vervoersmiddelen te gebruiken + inkomsten RW (vroeger WIGO) 

 hetzij meer dan 75 jaar hebben + attest van onmogelijkheid om de openbare 
vervoersmiddelen te gebruiken + inkomsten RW (vroeger WIGO) 

  
Artikel 36. De gewestelijke taxicheques worden enkel toegekend aan één enkel persoon van 
éénzelfde gezin. 
 
Artikel 37. Het bewijs van de graad van de handicap van de betrokkene persoon wordt 
geleverd door de volgende documenten: 
 

 een attest FOD handicap 

 een gedetailleerd medisch getuigschrift 
 
 
Artikel 38. Wanneer de attesten in de tijd beperkt zijn, is de begunstigde van de taxicheque 
ertoe gehouden de nodige stappen te ondernemen met het oog op de hernieuwing. 
  
Artikel 39. Iedere begunstigde van de gewestelijke taxicheques is ertoe gehouden het 
Gemeentebestuur van de wijziging van hun toestand te informeren. 
  



Artikel 40. De gewestelijke taxicheques worden niet toegekend aan de personen die in een 
rusthuis verblijven omwille van de omkadering waarvan zij genieten. 
  
Artikel 41. De aanvraag om gemeentelijke taxicheque moet worden ingediend bij de 
bevoegde gemeentelijke dienst met behulp van het formulier dat bij dit reglement is 
bijgevoegd. Dit formulier is in elektronische versie beschikbaar op de website van het 
gemeentebestuur van Sint-Jans-Molenbeek en in papieren versie bij de bevoegde 
gemeentedienst. 
  
Artikel 42. Een typeformulier « Medisch attest » in te vullen en ondertekend door de 
behandelende geneesheer zal aan het zogenoemde formulier bijgevoegd worden. 
 
Artikel 43. Elke gewestelijke taxicheque aanvraag zal het voorwerp uitmaken van een 
onderzoek gedaan door de bevoegde gemeentelijke dienst om na te gaan of de aanvrager 
aan de toekenningvoorwaarden beschreven in het huidig reglement voldoet. 
 
 

Afleveringsmodaliteiten 
 
Artikel 44. De gewestelijke taxicheques zullen, een keer per jaar, afgeleverd en afgehaald 
worden door de begunstigden op de datum vermeld in de brief. De begunstigden die zich in 
de onmogelijkheid bevinden hun cheques op de vermelde datum af te halen, zullen niettemin 
over een termijn van drie maanden beschikken om deze af te halen.  
 
Artikel 45. Het niet-afhalen binnen de bovenvermelde termijn zal, na onderzoek, de  
afschaffing van de aanvraag op de lijst van de begunstigden als gevolg hebben, tot het 
indienen van een nieuwe wel gemotiveerde aanvraag. 
 

Afwijking 

 
Artikel 46. Voor de gevallen die niet voorzien zijn in het huidig reglement, kan het College 
van Burgemeester en Schepen een vrijstelling verlenen op basis van een sociaal verslag. 
 

Weigering van toekenning 

 
Artikel 47. Elke aanvraag die aan de toekenningvoorwaarden van het huidig reglement niet 
voldoet zal niet in aanmerking genomen worden. 
 

Beroep  

 
Artikel 48. Iedere persoon voor wie de aanvraag niet in aanmerking genomen is mag een 
schriftelijk verzoek aan het Gemeentebestuur van Sint-Jans-Molenbeek, bij de bevoegde 
dienst, in dienen.  
 
Artikel 49. De genomen beslissing, ingevolge het indienen van het verzoek, zal aan de 
belanghebbende genotificeerd worden binnen de 60 dagen na de ontvangst van het verzoek 
door de gemeente. Ze zal moeten gemotiveerd zijn. 
 
 
 
 
 



Aantal en waarde van de cheques 
  
Artikel 50. De gewestelijke taxicheque is bestemd voor een strikt persoonlijk gebruik. Hij 
heeft een waarde van 5,00 €. Elke begunstigde mag over maximum achttien cheques per 
jaar beschikken.  
 
Artikel 51. De gewestelijke taxicheques zijn genummerd en hun validiteit dekt de periode van 
1 januari tot 31 december van elk burgerlijk jaar. 
  

Gebruiksvoorwaarden. 
 
Artikel 52. De gebruikers van de gewestelijke taxicheques mogen deze voor om het even 
welke verplaatsing en voor iedere taxi die dit betaalmiddel aanvaard, gebruiken.  
  
Artikel 53. Wanneer de prijs van het traject de waarde van de gewestelijke taxicheque(s) 
afgegeven aan de bestuurder overschrijdt, mag de begunstigde, om aan de juiste prijs te 
komen, hetzij, bijleggen, hetzij een bijkomende cheque afgeven en het verschil terugbetaald 
krijgen, dit, in akkoord met de bestuurder. 
 
Artikel 54. Iedere taxicheque heeft een validiteitsdatum die erop vermeld is.  
 
Artikel 55. Iedere bestuurder zal een gewestelijke taxicheque redelijk mogen weigeren 
waarvan de geldigheidsdatum overschreden is. 
  

Gewestelijke overeenkomst 
 
Artikel 56. Het afleveren van de gewestelijke taxicheques conform met dit reglement zal 
gedaan worden op basis van een jaarlijkse overeenkomst uitgereikt door het Brussels 
Hoofdstedelijk Gewest.  
 
Artikel 57. In geval van niet hernieuwing van de overeenkomst, zullen de gewestelijke 
taxicheques niet uitgereikt worden. 
 

SECTIE III – SLOTBEPALINGEN 

 
 

Cumulatieverbod 
 
Artikel 58. De cumulatie van de toekenning van gemeentelijke en gewestelijke taxicheques is 
niet toegestaan, behalve uitzonderlijke toestand. 
 

 
Toepassing van het huidig reglement 
 
Artikel 59. Het huidig reglement heeft de schikkingen genomen op 19 mei 1994 en 18 mei 
2004 en wordt bindend de vijfde dag volgend op de dag van bekendmaking door 
aanplakbrief 
 
 


