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Artikel 1:
Voor personen met een beperking, verblijvend in een instelling:
§ 1 - Er wordt aan de in Maldegem gedomicilieerde personen met een beperking, die verblijven in een
voorziening voor opvang van personen met een beperking, erkend door het Vlaams Agentschap voor
Personen met een Handicap, een toelage verstrekt in de verplaatsingskosten.
De toelage kan in uitzonderlijke gevallen en onverminderd de andere voorwaarden opgenomen in het
toelagereglement toegekend worden als tussenkomst in de vervoerskosten van de ouders of degene
die de dagelijkse verantwoordelijkheid voor het kind met een beperking op zich neemt, voor bezoeken
aan het kind in de instelling.
Deze uitzonderlijke omstandigheden moeten blijken uit het sociaal verslag opgemaakt door de
maatschappelijk werk(st)er dat ter goedkeuring wordt voorgelegd op het bijzonder comité voor de
sociale dienst. Als uitzonderlijke omstandigheden kunnen ondermeer weerhouden worden die
omstandigheden wanneer het een kind met een beperking betreft waarvoor vervoer omwille van
medische en/of psychische redenen afgeraden wordt of die situaties waarbij de ouders of degene die
de dagelijkse verantwoordelijkheid voor het kind met een beperking op zich nemen, zelf in hun
mogelijkheden en/of mobiliteit beperkt zijn.
§ 2 - De toelage wordt verstrekt:
- mits voorlegging door de aanvrager van een attest van de bedoelde instelling van erkenning door het
Vlaams Agentschap
- mits voorlegging door de aanvrager van een attest dat hij is ingeschreven in het Vlaams Agentschap.
§ 3 - De toelage wordt niet verstrekt aan personen met een beperking die een beroep kunnen doen op
een gratis vervoerservice door de inrichting of gratis gebruik kunnen maken van het openbaar vervoer.
§ 4 - Het bedrag van de toelage wordt als volgt berekend:
- Voor personen met een beperking die zich verplaatsen met een personenwagen wordt de toelage
berekend op basis van de afstand, uitgedrukt in kilometer, tussen de woonplaats van de persoon met
een beperking en de inrichting en op basis van het aantal trajecten. Onder traject verstaat men een
heen en terugreis. Er wordt maximaal één traject per dag in aanmerking genomen.
- Voor personen die gebruik maken van het mindermobielenvervoer wordt de toelage berekend op
basis van de afstand, uitgedrukt in kilometer, tussen de woonplaats van de bestuurder en de
inrichting en op basis van het aantal trajecten. Onder traject verstaat men een heen en terugreis. Er
wordt maximaal één traject per dag in aanmerking genomen.
- De toelage wordt berekend aan de hand van forfaitaire bedragen, toegepast op het aantal op
jaarbasis bekomen kilometers, waarbij :
o geen toelage wordt toegekend, indien de aangerekende afstand op jaarbasis minder dan 1500
kilometer bedraagt
o vanaf 1500 kilometer per jaar een forfaitair bedrag van 32 euro wordt toegekend voor de
eerste schijf tot 3000 km
o per begonnen, bijkomende schijf van 500 kilometer een bijkomende tussenkomst van 32
euro wordt toegekend.
Voor personen die gezamenlijk de verplaatsing maken met een vervoersmiddel van de instelling,
waarvoor zij een persoonlijke bijdrage moeten betalen, wordt de tussenkomst beperkt tot drie vierde
van die persoonlijke bijdrage.
§ 5 - Wanneer de persoon met een beperking of diens ouders of voogd geheel of gedeeltelijk instaat
voor de vervoersonkosten, wordt de toelage rechtstreeks aan de persoon met een beperking of diens
ouders of voogd uitgekeerd.
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Artikel 2 :
Voor de personen met een beperkte mobiliteit en gebruikers van een erkend dagverzorgingscentrum in
zoverre zij niet gerechtigd zijn op het F-Forfait wordt eveneens een tussenkomst in de kosten van
vervoer toegekend.
§ 1 - Deze tussenkomst bedraagt 75 procent van de effectief bewezen en betaalde kosten van vervoer
van de effectieve verblijfplaats op het grondgebied van de gemeente Maldegem naar het
dagverzorgingscentrum met een maximum van 100 euro op jaarbasis.
§ 2 - Deze tussenkomst wordt rechtstreeks uitbetaald aan de gebruiker van de voorziening of dienst.
Artikel 3 - Indexering
De hierboven vermelde subsiebedragen zijn de basisbedragen. Ze worden jaarlijks op 1 januari
geïndexeerd volgens de formule:
Basisbedrag x nieuwe index = geïndexeerd subsidiebedrag
aanvangsindex
Aanvangsindex = gezondheidscijfer van oktober 2018.
Nieuwe index : gezondsheidsindexcijfer van oktober voorafgaand aan 1 januari.
Het geïndexeerd totaalbedrag wordt afgerond als volgt:
Van 0 tot 0,99 euro: op dichtste veelvoud van 5 cent
Van 1 tot 19,99 euro: op dichtste veelvoud van 50 cent
Vanaf 20 euro: op één euro
Als twee veelvouden even dicht liggen, wordt het bedrag afgerond naar boven.
Het subsidiebedrag dat wordt toegekend, is het geïndexeerd bedrag op het ogenblik van de aanvraag.
Artikel 4:
Het reglement zal ter kennis worden gebracht van de bevolking door publicatie op de website, in de
Infogids, door een rondschrijven te verzenden aan de voorzieningen zoals voorgelegd en door de
gerechtigden van het voorgaande dienstjaar aan te schrijven.
Artikel 5:
De aangifteformulieren dienen uiterlijk op 31 januari, volgend op het jaar waarvoor de aanvraag geldt,
ingediend te worden;
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