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Zitting van 27 oktober 2020
HOGEVIJF

Goedgekeurd

4 2020_RMW_00069 HOGEVIJF-Thuisdiensten - Vernieuwing 
reglement taxicheques - Goedkeuren

Samenstelling:

Aanwezig:
de heer Guido Fissette, voorzitter; de heer Steven Vandeput, burgemeester; de heer Marc 
Schepers, lid vast bureau; mevrouw Lies Jans, lid vast bureau; de heer Habib El Ouakili, lid 
vast bureau; mevrouw Laurence Libert, lid vast bureau; de heer Rik Dehollogne, lid vast 
bureau; mevrouw Joske Dexters, lid vast bureau; de heer Frank Dewael, lid vast bureau; de 
heer Joost Venken, lid vast bureau; de heer Michel Froidmont, lid raad voor maatschappelijk 
welzijn; mevrouw Brigitte Smets, lid raad voor maatschappelijk welzijn; mevrouw Karolien 
Mondelaers, lid raad voor maatschappelijk welzijn; de heer Tom Vandeput, lid raad voor 
maatschappelijk welzijn; de heer Kevin Schouterden, lid raad voor maatschappelijk welzijn; 
mevrouw Derya Erdogan, lid raad voor maatschappelijk welzijn; de heer Peter Liefsoens, lid 
raad voor maatschappelijk welzijn; de heer Pieter Cuppens, lid raad voor maatschappelijk 
welzijn; de heer Bert Lambrechts, lid raad voor maatschappelijk welzijn; mevrouw Lut 
Creemers, lid raad voor maatschappelijk welzijn; de heer Gerald Corthouts, lid raad voor 
maatschappelijk welzijn; de heer Frank Troosters, lid raad voor maatschappelijk welzijn; de 
heer Kim De Witte, lid raad voor maatschappelijk welzijn; mevrouw Silvie Nickmans, lid raad 
voor maatschappelijk welzijn; de heer Stefan Hendrickx, lid raad voor maatschappelijk 
welzijn; mevrouw Dymfna Meynen, lid raad voor maatschappelijk welzijn; mevrouw Anne 
Caelen, lid raad voor maatschappelijk welzijn; mevrouw Inge Hendrikx, lid raad voor 
maatschappelijk welzijn; de heer Tom Cox, lid raad voor maatschappelijk welzijn; de heer 
Raf Martens, lid raad voor maatschappelijk welzijn; mevrouw Nele Kelchtermans, lid raad 
voor maatschappelijk welzijn; de heer Bart Moors, lid raad voor maatschappelijk welzijn; de 
heer Koen Ooms, lid raad voor maatschappelijk welzijn; de heer Dietrich Vandereyken, lid 
raad voor maatschappelijk welzijn; de heer Carlo Gysens, lid raad voor maatschappelijk 
welzijn; mevrouw Maryam Jamshid, lid raad voor maatschappelijk welzijn; mevrouw Sophie 
Persoons, lid raad voor maatschappelijk welzijn; de heer Philip De Hollogne, lid raad voor 
maatschappelijk welzijn; de heer Hubert Lenssen, lid raad voor maatschappelijk welzijn; de 
heer Koen Deconinck, algemeen directeur

Afwezig:
mevrouw Karolien Stevens, lid raad voor maatschappelijk welzijn; mevrouw Pinar Akbas, lid 
raad voor maatschappelijk welzijn; de heer Joost Laureys, adjunct-algemeendirecteur; de 
heer Peter Vanaken, adjunct-algemeendirecteur

Stemming
Individuele stemming

- 25 stem(men) voor: Anne Caelen; Lut Creemers; Philip De Hollogne; Rik 
Dehollogne; Frank Dewael; Joske Dexters; Habib El Ouakili; Derya Erdogan; Guido 
Fissette; Carlo Gysens; Inge Hendrikx; Lies Jans; Nele Kelchtermans; Bert 
Lambrechts; Laurence Libert; Raf Martens; Dymfna Meynen; Bart Moors; Silvie 
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Nickmans; Sophie Persoons; Marc Schepers; Kevin Schouterden; Brigitte Smets; 
Steven Vandeput; Joost Venken
- 9 stem(men) tegen: Gerald Corthouts; Tom Cox; Pieter Cuppens; Stefan 
Hendrickx; Maryam Jamshid; Hubert Lenssen; Peter Liefsoens; Karolien 
Mondelaers; Tom Vandeput
- 4 onthouding(en): Kim De Witte; Koen Ooms; Frank Troosters; Dietrich 
Vandereyken
- 1 stem(men) blanco: Michel Froidmont

Beschrijving

Aanleiding en context
Het huidig reglement dateert nog van 2011 en omvat geen duidelijke info over hoe 
men de taxicheques kan gebruiken. In deze nieuwe reglementen zijn deze zaken 
opgenomen ter verduidelijking. Aan de werking is er niets veranderd. Beide 
reglementen zijn ook nagekeken door de juristen (i.f.v. taxidecreet).

Met de toekomst in het vizier en klantgerichtheid in acht genomen willen we deze 
aanvraag ook online aanbieden zodat de mensen (en taximaatschappijen) een 
aanvraag door hun mantelzorger of dergelijke kunnen laten invullen. Door dit 
digitaal aan te bieden, bieden we bovendien een extra service aan de minder 
mobiele mensen.

Wijzigingen die zijn opgenomen:

1. Voor de cliënten:

- jaarlijks aan te vragen (deze werden vroeger automatisch per post toegestuurd 
maar bij nazicht waren er vele die geen gebruik maakten)

- verduidelijking gebruik van taxicheques (wat bij diefstal, verloren, ...)

2. Voor de taximaatschappijen:

- enkel uitbetaling (op opgegeven rekeningnummer van aanvraagformulier ) en 
aanvaarden van de cheques nadat men aangesloten is

- cheques toesturen per post voor uitbetaling is op eigen risico, bij niet-ontvangst 
betalen we ook niets uit

- bewijs afleveren vergunning uitbaten taxidienst en geldig BTW-nummer

Argumentatie
In kader van de efficiëntieoefening aangaande onze dienst, hebben wij het initiatief 
genomen om het reglement te verduidelijken naar beide partijen (rechthebbende 
en aangesloten maatschappijen). Op deze manier kunnen we een betere service 
bieden aan minder mobiele personen en zijn we in staat een betere controle uit te 
voeren betreffende het gebruik en uitbetaling van de cheques. De aanpassingen 
werden reeds goedgekeurd door de juridische dienst en werden besproken met de 
financiële dienst.

Juridische grond
Het Bestuursdecreet van 7 december 2018, Titel II, hfdst. 3
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Het Decreet Lokaal Bestuur van 22 december 2017, meer bepaald artikels 326 tot 
en met 341 betreffende het bestuurlijk toezicht.

De wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motiveringsplicht van 
bestuurshandelingen, en latere wijzigingen.

Regelgeving: Bevoegdheid
Artikel 78, 3° van het decreet lokaal bestuur: De volgende bevoegdheden kunnen 
niet aan het vast bureau worden toevertrouwd: het vaststellen van andere 
reglementen dan die over personeelsaangelegenheden

Financiële en beleidsinformatie

Geen visum noodzakelijk

Financiële informatie
De kredieten voor deze uitgave zijn voorzien op:

Bedrag: € 7.500,00
Volgnummer: MJP003618 BA - Uitbetaling taxicheques
Algemene rekening: 64810500 
Basis- of beleidsbudget: basisbudget 

Advies
OCMW Financieel advies - uitgaven
Gunstig advies

Besluit

Artikel 1
De raad voor maatschappelijk welzijn keurt de vernieuwde reglementen voor de 
taxicheques goed voor zowel de cliënten als de taximaatschappijen.

Bijlagen
1. Aanvraagformulier cliënten 2021.pdf
2. Aanvraagformulier taximaatschappijen 2021.pdf
3. Reglement cliënten 2021.pdf
4. Reglement taximaatschappijen 2021.pdf

Aldus beslist in bovenvermelde zitting,

voorzitter
Guido Fissette

algemeen directeur
Koen Deconinck



 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 Reglement cliënten 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ALGEMEEN REGLEMENT TAXICHEQUES 

Anne Oliestelder 
Thuisdiensten HOGEVIJF 
T 011 88 84 84 
Senioren@hasselt.be 
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Artikel 1: wie komt in aanmerking 
 

Binnen de grenzen van de jaarlijkse toegekende budgetten, voorziet het OCMW van Hasselt een 
financiële tussenkomst in de taxikosten van bejaarden en gehandicapten. Beide doelgroepen zijn 
onderhevig aan de voorwaarden bepaald in onderhavig reglement. 
 

Artikel 2: taxicheque 
 

 De tussenkomst wordt verleend onder de vorm van cheques. Deze zijn persoonsgebonden 
en kunnen enkel gebruikt worden als betaalmiddel bij een door het OCMW erkend 
taxibedrijf. Deze erkende bedrijven hebben een contractuele overeenkomst met het OCMW 
voor het aanvaarden van deze cheques. Enkel zij kunnen deze cheques in ontvangst 
nemen.  

 

 De in artikel 1 vernoemde doelgroepen, hebben per kalenderjaar recht op maximum 24 
taxicheques. De taxicheques hebben een waarde van € 5 per cheque. 
 

   Aanvragen tussen 1 januari en 31 mei, ontvangen 12 cheques vanaf 1 juni. 
      Aanvragen tussen 1 juni en 31 oktober, ontvangen 6 cheques vanaf 1 november. 

Aanvragen tussen 1 november en 31 december, ontvangen 24 cheques voor het volgend  
kalenderjaar vanaf 1 januari van dat nieuwe kalenderjaar. 

 

 De cheques zijn enkel geldig gedurende het kalenderjaar waarin de cheques werden 
uitgereikt. De vervaldatum staat duidelijk vermeld op de cheques. 

 

 Artikel 3: voorwaarden 
 

U dient aan volgende voorwaarden te voldoen voor het verkrijgen van de taxicheques: 
  

- Ingeschreven zijn in het bevolkingsregister van Hasselt en werkelijk op het grondgebied 
van Hasselt verblijven. 

- Beschikken over een attest van de Federale Overheidsdienst (FOD) van: 
o Vermindering van de zelfredzaamheid van min. 12 punten. 
o Of  een blijvende invaliditeit die rechtstreeks toegewezen is aan de onderste 

ledematen en min. 50% bedraagt. 
- Beschikken over een inkomen dat in aanmerking komt voor de Verhoogde 

Tegemoetkoming (VT) van het ziekenfonds of eenzelfde begrensd inkomen. 
 

Artikel 4: aanvraag 
 

Om een geldige aanvraag te doen: 
 

 Kan u deze aanvraag indienen via www.hasselt.be 
 

 Biedt de mindervalide of zijn vertegenwoordiger zich aan bij de dienst HOGEVIJF 
Thuisdiensten van het OCMW Hasselt. U dient volgende documenten voor te leggen: 
 

o Attest van de erkenning van de invaliditeit (FOD) 
o Klever van uw ziekenfonds 
o Kopie van de identiteitskaart van de rechthebbende 

 

 Deze aanvraag dient u jaarlijks te herhalen zie artikel 2 
 

 De cheques worden drie maal per jaar toegestuurd. 
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Artikel 5: vergoeding 

 
Gestolen, verloren of beschadigde taxicheques worden niet vervangen of vergoed. 
 

Artikel 6: gebruik 

 
 De taxichauffeur mag, ten allen tijden, uw identiteitskaart opvragen ter controle van het 

correct gebruik van de taxicheques. Bij misbruik zullen zij onmiddellijk het OCMW 
verwittigen (zie ook Artikel 8). 
 

 Het is toegestaan om meerdere cheques per rit te gebruiken. 
 

 Niet-gebruikte cheques dienen niet terug ingeleverd te worden. 
 

Artikel 7: wijziging gegevens 

 
Elke wijziging van adres of situatie, dient aan de dienst HOGEVIJF Thuisdiensten van het OCMW 
gemeld te worden. Dit kan telefonisch op het nummer 011 88 84 84  of 0800 90 280, of per e-mail 
via info@hogevijf.be. 
 

Artikel 8: onderzoek 

 
Bij iedere aanvraag kan door de afgevaardigde van het OCMW een bijkomend onderzoek ingesteld 
worden.  Bij vastgesteld misbruik, kan het recht op het bekomen van taxicheques worden ontzegd. 
Potentiële misbruiken en eventuele sancties die daaraan gekoppeld worden, worden besproken op 
en uitgesproken door het Bijzonder Comité van de Sociale Dienst, overeenkomstig art. 113 van het 
decreet lokaal bestuur van 22 december 2017. 
 

Artikel 9: klachten 

 
Indien u klachten heeft betreffende een taximaatschappij of taxichauffeur, kan u dit telefonisch 
doorgeven op het nummer 011 88 84 84 of 0800 90 280, of per e-mail via info@hogevijf.be.  
  

Artikel 10: akkoord 

 
Dit reglement werd goedgekeurd op de Raad van Maatschappelijk Welzijn van ../../2020 en treedt in 
werking op 1 januari 2021. Vanaf dan vervangt dit het voorgaande reglement. 
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 Reglement taximaatschappij 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ALGEMEEN REGLEMENT TAXICHEQUES 

Anne Oliestelder 
Thuisdiensten HOGEVIJF 
T 011 88 84 84 
senioren@hasselt.be 
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Artikel 1: wie komt in aanmerking 

 
Om in aanmerking te komen voor een terugbetaling van de taxicheques, dient de verantwoordelijke 
van de taximaatschappij onderhavig reglement ter goedkeuring te ondertekenen. 
 
Hij/zij verklaart tevens kennis genomen te hebben van het algemeen reglement inzake toekenning 
taxicheques en stelt hiervan zijn/haar medewerkers op de hoogte. 
 

 Artikel 2: voorwaarden toetreding 

 
U dient aan volgende voorwaarden te voldoen voor het aanvaarden van de taxicheques: 
  

- De officiële vestiging, of nevenvestiging bevindt zich op Hasselts grondgebied.* 
- U bent in bezit van een geldig BTW-nummer en kan hiervoor een bewijs afleveren. 
- U bent in bezit van een geldige vergunning voor het uitbaten van een taxidienst en kan 

hiervoor een bewijs afleveren. 
- U heeft een aanvraag ingediend bij HOGEVIJF Thuisdiensten van het OCMW (per e-

mail, post of via www.hasselt.be) 
 

U kan deze aanvraag ook online doen via www.hasselt.be. 
 
*Indien dit niet van toepassing is, maar u wel vervoer in Hasselt aanbiedt, kan u een uitzondering 
aanvragen via het aanvraagformulier. 
 

Artikel 3: controle 

 
De taxichauffeur mag op ieder moment de identiteitskaart van de gebruiker opvragen ter controle 
van de echtheid van de taxicheques. Bij misbruik zullen zij onmiddellijk het OCMW hiervan 
verwittigen. 
 

Artikel 4: vergoeding 

 
 De taxicheques kunnen enkel ingeleverd en uitbetaald worden na een rit en niet op 

voorhand. De taxicheques hebben een waarde van € 5 per cheque. 
 

 Deze cheques kunnen uiterlijk t.e.m. 10 januari van het volgende kalenderjaar worden 
binnengeleverd. Laattijdig binnengebrachte taxicheques worden onder geen enkele 
omstandigheid uitbetaald. 

 
 Indien u niet voldoet aan alle bovenstaande voorwaarden op de datum van afgifte, van 

artikel 2, zal het OCMW niet overgaan tot uitbetaling. 
 

 De uitbetaling zal enkel gebeuren op het opgegeven rekeningnummer dat vermeldt staat op 
het aansluitingsformulier. 
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Artikel 5: inleveren cheques 

 
U dient de aangenomen taxicheques binnen te brengen op het OCMW , Limburgplein 1A, 3500 
Hasselt t.a.v. HOGEVIJF Thuisdiensten. Het toesturen van de taxicheques per post is op eigen 
risico. Bij niet-ontvangst  wordt er niet overgegaan tot uitbetaling. 
 

Artikel 6: onderzoek 

 
Bij iedere aanvraag kan door de afgevaardigde van het OCMW een bijkomend onderzoek ingesteld 
worden.  Bij vastgesteld misbruik, kan het recht op het aanvaarden van taxicheques worden 
ontzegd. Potentiële misbruiken en eventuele sancties die daaraan gekoppeld worden, worden 
besproken op en uitgesproken door het Bijzonder Comité van de Sociale Dienst, overeenkomstig art. 
113 van het decreet lokaal bestuur van 22 december 2017. 
 

Artikel 7: klachten 

 
Indien u klachten heeft betreffende aangesloten cliënt, kan u dit telefonisch doorgeven op het 
nummer 011 88 84 84 of 0800 90 280, of per e-mail via info@hogevijf.be.  
  

Artikel 8: akkoord 

 
Dit reglement werd goedgekeurd op de Raad van Maatschappelijk Welzijn van ../../2020 en treedt in 
werking op 1 januari 2021. Vanaf dan vervangt dit het voorgaande reglement. 
 
Voor akkoord; 
 
Naam taximaatschappij: ……………………………………………… 
Naam verantwoordelijke: ……………………………………………… 
Adres vestiging:  ……………………………………………… 
    ……………………………………………… 
Telefoonnummer:  ……………………………………………… 
Hoofdzetel vestiging:  ……………………………………………… 
BTW-nummer:   ……………………………………………… 
Vergunningsnummer:  ……………………………………………… 
Rekeningnummer (uitbetaling): ……………………………………………… 
 
 

                                                 
 
Handtekening en datum; 
 

……….………………………………………………. 
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