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Een toelage in de verplaatsingskosten wordt toegekend aan in Maldegem gedomicilieerde 

personen: 

 

• Met een beperking verblijvend in een instelling erkend door het Vlaams Agentschap 

voor Personen met een handicap (voorheen Vlaams Fonds) . 

OF 

• Met een beperkte mobiliteit en gebruikers van een erkend dagverzorgingscentrum 

Het reglement toelage verplaatsingskosten personen met een verminderde mobiliteit bepaalt 

de voorwaarden waaraan men moet voldoen en de wijze hoe de toelage berekend wordt. 

 

Het aangifteformulier voor het dienstjaar 2019 dient uiterlijk op 31.01.2020 ingediend te 

worden. 

 

Persoonsgegevens aanvrager en gerechtigde 
 

Ondergetekende verklaart : 

 

• Zelf in te staan voor het vervoer en de kosten hieraan verbonden; 

• Geen gebruik te maken van gratis vervoer door de inrichting of het gratis openbaar 

vervoer. 

 

Naam aanvrager (voornaam en naam) 

     
 

Naam gerechtigde (voornaam en naam) 

     
 

Geboorte datum gerechtigde 

 
 

Adres gerechtigde 

 

  
 

Telefoon of GSM nummer    Email adres 

  
 

Rekeningnummer gerechtigde (IBAN) 

 
 

 

 

 

BE_ _   _ _ _ _    _ _ _ _    _ _ _ _     _ _ _ _ 
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Bij te voegen bewijsstukken:  

 Bewijs erkenning Vlaams Agentschap personen met een beperking van de gerechtigde; 

 Ingevuld formulier van de instelling samen met erkenningsattest van de instelling. 

 

 

Terug te bezorgen aan: OCMW, sociale dienst, Lazarusbron 1, 9990 Maldegem uiterlijk op 

31.01.2020. 

 

Datum van invullen van dit formulier 

 
 

 

 

 

 

Naam en handtekening 
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In te vullen door de instelling 
 

De instelling bevestigd hierbij dat gerechtigde  (voornaam en naam) 

     
 

 Zelf instaat voor zijn vervoer. 

 

         Maand Aantal afgelegde 

trajecten  

(1 per dag) 

Afstand woonplaats-

instelling heen en 

terug 

Totaal aantal 

kilometers 

Januari                     Km                        Km  

Februari                             Km                            Km 

Maart                             Km                             Km  

April                             Km                            Km 

Mei                             Km                               Km    

Juni                             Km                             Km  

Juli                     Km                        Km  

Augustus                             Km                            Km 

September                             Km                             Km  

Oktober                             Km                            Km 

November                             Km                               Km    

December                             Km                             Km  

TOTAAL                              Km  

 

 Gebruik maakt van het gezamenlijk vervoer van de instelling. 

 

         maand Aantal ritten Te betalen 

bijdrage/rit  

Totaal betaalde 

bijdragen 

Januari    €   € 

Februari    €   € 

Maart    €   € 

April    €   € 

Mei    €   € 

Juni    €   € 

Juli    €   € 

Augustus    €   € 

September    €   € 

Oktober    €   € 

November    €   € 

December    €   € 

TOTAAL     € 
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Ondergetekende verklaart: 

 

 Dat de instelling erkend is door het Vlaams Agentschap voor Personen met een handicap. 

Of 

 Dat de instelling een erkend dagverzorgingscentrum is en dat de aanvrager niet gerechtigd 

is op het F-forfait. 

 

Dat voor gerechtigde (voornaam en naam) 

     
• De vervoerkosten niet terugbetaald worden door de instelling en de betrokkene geen 

beroep kan doen op een gratis vervoerdienst door de instelling; 

• Geen gebruik maakt van gratis openbaar vervoer. 

 

Naam instelling  

 
 

Adres instelling 

 

  
 

Ondergetekende (voornaam en naam) 

     
 

Functie ondergetekende 

 
 

Opgemaakt te 

 
 

Datum  

 
 

 

 

 

Handtekening  + stempel 

 

Bij te voegen bewijsstukken:  

 Bewijs erkenning Vlaams Agentschap personen met een beperking van de instelling. 

OF 

 Bewijs erkenning dagverzorgingscentrum. 

Terug te bezorgen aan: OCMW, sociale dienst, Lazarusbron 1, 9990 Maldegem uiterlijk op 

31.01.2020. 

 


