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Gemeenteraad GOEDGEKEURD 
Besluit Zitting van 29 juni 2022

Financiën - Dienst financiën

8 2022_GR_00178 Retributiereglement op het gebruik van de Handicar Beveren - 
Goedkeuring

Samenstelling:

Aanwezig:
mevrouw Veerle Vincke, voorzitter; de heer Marc Van de Vijver, burgemeester; de heer Filip Kegels, schepen; 
mevrouw Katrien Claus, schepen; de heer Boudewijn Vlegels, schepen; de heer Raf Van Roeyen, schepen; 
mevrouw Ingeborg De Meulemeester, schepen; mevrouw Inge Brocken, raadslid; de heer Dirk Van Esbroeck, 
schepen; de heer Roger Heirwegh, raadslid; de heer Werner Maes, raadslid; de heer Johan Smet, raadslid; de 
heer Andre Buyl, raadslid; de heer Ernest Smet, raadslid; mevrouw Marijke De Graef, raadslid; mevrouw Ann 
Cools, raadslid; de heer Issam Benali, raadslid; mevrouw Lien Van Dooren, raadslid; de heer Jens De Wael, 
raadslid; de heer Jan Van De Perre, raadslid; mevrouw Karolien Weekers, raadslid; de heer Stijn De Munck, 
raadslid; mevrouw Laura Staut, schepen; de heer Koen Maes, raadslid; mevrouw Annick Van de Vyver, 
raadslid; mevrouw Kathleen De Schepper, raadslid; de heer Bram Massar, raadslid; mevrouw Leen Van Laere, 
raadslid; de heer Jan Creve, raadslid; de heer Jozef Schelfhout; de heer Victor Catry; de heer Jo Van Duyse, 
algemeen directeur

Verontschuldigd:
mevrouw Dominique Tielens, raadslid; de heer Jeroen Verhulst, raadslid; mevrouw Lientje De Schepper, 
raadslid; mevrouw Méline Rovillard, raadslid

Motivering

Inhoudelijke toelichting
Momenteel is de druk op Handicar Beveren erg groot. Een aanpassing van het reglement dringt zich op zodat 
we zoveel mogelijk inwoners van Beveren kunnen blijven ondersteunen in hun vervoersnoden. 
Het nieuwe reglement bevat volgende aanpassingen:
- de Handicar is er enkel voor personen ingeschreven in het bevolkingsregister van  gemeente Beveren. 
Voorheen was het voldoende om als vertrekpunt of eindbestemming de gemeente Beveren te hebben;
- uitbreiding van de attesten om de mindermobiliteit aan te tonen;
- beschikbaarheid 7/7 en 24 u/24 u;
- aanvragen gebeuren (telefonisch of per mail) tijdens de bereikbaarheid van Team Welzijn van het Sociaal 
Huis;
- om zoveel mogelijk inwoners de kans te geven om van de Handicar gebruik te maken, kan men maximaal 3 
maanden op voorhand een aanvraag indienen;
- de Handicar wil er in eerste instantie zijn voor individuele ritten. Vanuit deze visie kunnen voorzieningen 
slechts 1 maand op voorhand (in plaats van 3 maanden voor een individu) een aanvraag voor groepsvervoer 
doen;
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- een aanpassing van het tarief volgens de forfaitaire kilometervergoeding. Deze keuze werd gemaakt vanuit 
een vergelijk naar de omliggende vervoersdiensten die eveneens het tarief van 0,37 EUR/km hanteren (in 
plaats van 0,30 EUR/km momenteel);
- een jaarlijkse indexering van het tarief in januari effectief toepassen;
- annuleringen worden minstens de werkdag vooraf, voor 12 u, doorgegeven.  Tenzij bij overmachtsituaties. 
Bij niet tijdig doorgeven van de annulering wordt een kost van 15 euro aangerekend. 
Aan het college van burgemeester en schepenen wordt gevraagd het retributiereglement op het gebruik van 
de Handicar goed te keuren zoals hierbij voorgesteld.
Om financiële redenen is het nodig dit retributiereglement te behouden.

Juridische grond
Retributiereglement van 1 januari 2020.
W.I.B.
Het decreet van 30 mei 2008 betreffende de vestiging, de invordering en de geschillenprocedure van 
provincie- en gemeentebelastingen.
Het Decreet over het Lokaal Bestuur van 22 december 2017.
Het artikel 40, § 3 van het Decreet over het Lokaal Bestuur.

Stemming op het besluit
De Gemeenteraad keurt eenparig het volgende besluit goed.

Besluit

De Gemeenteraad beslist

Artikel 1
Met ingang van 1 september 2022 en dit voor onbepaalde duur wordt een retributie geheven op het gebruik 
van de Handicar Beveren. 

Artikel 2
De Handicar kan enkel gebruikt worden door personen ingeschreven in het bevolkingsregister van Beveren.

Artikel 3
De prestaties van de Handicar worden beperkt tot het grondgebied van België, uitgebreid tot het 
grondgebied van Nederland binnen een straal van 50 km te rekenen vanaf de gemeentegrens van 
Beveren.  Uitzonderingen hierop worden voorgelegd aan de coördinator van de Handicar ter goedkeuring.

Artikel 4
Voorwaarden om gebruik te maken van de gemeentelijke Handicar
De persoon die gebruik wenst te maken van de gemeentelijke Handicar, dient te beschikken over een geldig 
attest dat gecontroleerd wordt volgens geldigheidsdatum:

• een blijvende invaliditeit van minstens 80% in het algemeen
• of een blijvende invaliditeit aan de onderste ledematen van minstens 50%
• een gezondheidstoestand die de zelfredzaamheid in het algemeen vermindert tot 12 punten 

(volgens het algemeen attest van FOD SZ)
• of een gezondheidstoestand die de verplaatsingsmogelijkheden vermindert tot 2 punten (volgens 

het algemeen attest van FOD SZ)
• oorlogsinvaliden met een invaliditeit van 50% of meer (burgerlijk of militair)
• doktersattest met verklaring op eer dat verplaatsing zonder hulp van derden en/of loophulpmiddel 

onmogelijk is. Specificering van tijdsduur.  Dit attest vermeldt ook of de gebruiker dient vergezeld te 
worden van een begeleider.

Uitzondering: Residenten van een woon-zorgcentrum dienen geen doktersattest voor te leggen.
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Artikel 5
De vervoersregeling
De Handicar is 7 dagen op 7 en 24 uur op 24 uur beschikbaar voor zijn cliënteel. 

Artikel 6
De aanvragen voor vervoer
Een aanvraag voor het gebruik van de Handicar kan door de aanvrager worden ingediend bij het Sociaal Huis 
Beveren, maximaal 3 maanden op voorhand en minimum drie dagen vóór de datum van gebruik. 
Aanvragen kunnen telefonisch (03 750 46 06) van  8.30h tot 12.30h en van 13.30h tot 16.30h bij Team Welzijn 
van het Sociaal Huis of via e-mail handicar@beveren.be .
Het Sociaal Huis zal aan de gebruiker meedelen of de aanvraag kan uitgevoerd worden en op welke wijze.
Voorzieningen kunnen pas 1 maand op voorhand een aanvraag indienen voor een groepsuitstap volgens 
beschikbaarheid. 

Artikel 7
Wanneer de aanvraag een rit in een autovrij gebied betreft, gelden volgende afspraken:

• de aanvrager regelt de vergunning bij de desbetreffende gemeente of stad.
• de aanvrager meldt en bespreekt de toegelaten route met de chauffeur voor aanvang van de rit.

Artikel 8
Deelname in de kosten
a) voor elke uitgevoerde aanvraag wordt een startbedrag van 3,35 EUR aangerekend. Daarnaast wordt een 
bedrag van 0,37 EUR per gereden kilometer aangerekend. 
b) voor groepsvervoer dat wordt ingericht op vraag van een erkende vereniging bedraagt het startbedrag 
3,35 EUR voor de ganse groep en wordt het bedrag per kilometer per vervoerde persoon gehalveerd. 
Het bedrag per gereden kilometer worden jaarlijks herzien in januari op basis van de wettelijke forfaitaire 
kilometervergoeding.
De kilometers die door de Handicar worden gereden zonder passagier(s), worden niet aangerekend.
Begeleiders aangeduid in het doktersattest betalen geen kosten.
Het aantal aan te rekenen kilometers wordt berekend op basis van de wettelijke afstand (volgens “het boek 
der wettelijke afstanden” of via www.googlemaps.be ) tussen de plaats van ophalen (deelgemeente) en de 
plaats van bestemming (deelgemeente) van de vervoerde persoon.
Ritten binnen éénzelfde deelgemeente van Beveren worden steeds voor 2 kilometer aangerekend.
Het is toegelaten om huisdieren te vervoeren in de Handicar indien het gaat om één van volgende dieren:

• een klein huisdier dat kan vervoerd worden in een afgesloten hok en dat ten allen tijde bij zijn 
eigenaar blijft

• een blindengeleidehond - Assistentiehond

Artikel 9
Indien voor dezelfde gebruiker de wachttijd tussen twee prestaties meer dan één uur bedraagt, wordt een 
nieuw startbedrag aangerekend.

Artikel 10
Annuleringen worden minstens de werkdag vooraf, voor 12 uur, doorgegeven, tenzij bij overmacht 
situaties.  Bij niet tijdig doorgeven van de annulering wordt een kost van 15 euro aangerekend.

Artikel 11
De retributie wordt ingevorderd via factuur. Bij weigering of nalatigheid om de retributie te betalen, gebeurt 
de invordering volgens de regels van de burgerlijke rechtspleging voor het betwiste gedeelte. Voor het niet-
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betwiste gedeelte van de niet-fiscale vorderingen gebeurt de invordering overeenkomstig de procedure 
voorzien in artikel 177,2° van het Decreet over het Lokaal Bestuur.

Artikel 12
Voor het gebruik en de bezetting van de Handicar gelden de wettelijke bepalingen terzake.

Artikel 13
Alle betwistingen omtrent de toepassing van dit reglement en eventuele misbruiken worden door het 
College van Burgemeester en Schepenen beslecht.

Artikel 14
Het retributiereglement van 1 januari 2020 wordt opgeheven.

Artikel 15
Dit reglement wordt bekendgemaakt conform de bepalingen van artikelen 286, §1, 1° en 287 van het Decreet 
over het Lokaal Bestuur.

Artikel 16
Conform artikel 330 van het Decreet over het Lokaal Bestuur brengt de gemeente de toezichthoudende 
overheid op de hoogte van de bekendmaking van dit reglement.

Aldus beslist in bovenvermelde zitting,
Namens de Gemeenteraad 

Algemeen directeur

Jo Van Duyse

Voorzitter

Veerle Vincke


