
 

Indienen formulier + bewijsstukken: 
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AANVRAAG TUSSENKOMST IN DE VERVOERSKOSTEN NAAR EEN BESCHUTTE WERKPLAATS 

JAAR  
Verklaring op erewoord 

 

Aanvrager, (naam)   

met rijksregisternummer   -  

 

Wonende te Wuustwezel, (adres)    

 

    

 

Tewerkgesteld in de beschutte werkplaats  (naam)    

  

(adres)   

 

Ondergetekende verklaart op eer en geweten te voldoen aan de voorwaarden zoals zij zijn vastgelegd in het 

raadsbesluit d.d. 3 december 2011 (subsidiereglement tot het toekennen van een vervoerstoelage aan 

tewerkgestelde personen met een handicap van en naar een beschutte werkplaats) en verzoekt hierbij de toelage te 

betalen op onderstaand rekeningnummer. 

IBAN rekening nummer waarop de toelage gestort kan worden (IBAN): 

BE    
Op naam van:      

 

BIJKOMENDE INFORMATIE 

Jaar:      Kwartaal:    aantal gewerkte dagen:   (attest werkgever bijvoegen) 

 

 Openbaar vervoer 

 aantal kilometers heen en terug naar opstapplaats      

 eigen bijdrage abonnement €    (betaalbewijs abonnement / ticket) 

 Georganiseerd privé vervoer – bedrag betaald voor dit kwartaal: €   (betaalbewijs organisatie bijvoegen) 

 Privé vervoer - aantal kilometers heen en terug naar werkplek    

 

zie volgende pagina voor soorten vervoer 

Wuustwezel,       /   /   . 

(handtekening aanvrager) 
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Soorten vervoer: 

1. Openbaar vervoer: het vervoer met trein, tram, bus of metro  

2. Georganiseerd privé vervoer: vervoer dat wordt georganiseerd door: 

a.  de werkgever 

b. een aantal werkgevers samen 

c. een maatschappij voor personenvervoer, met uitzondering van openbaar vervoer 

3. Privé vervoer: al het overige 

 

Toelage: 

1. Openbaar vervoer: € 0,10 / km heen en terug naar opstapplaats (minstens 1 km) + betaalde kosten 

abonnement / tickets met maximum € 124,00 / maand 

2. Georganiseerd privé vervoer: betaald bedrag met maximum van € 6,20 / dag en  € 124,00 / maand 

3. Privé vervoer: € 0,10 / km heen en terug naar werkplek met maximum van € 124,00 / maand 

 


