AANVRAAG
BEGELEIDERSPAS
BIJ TE VOEGEN
DOCUMENTEN

MET EEN
BEGELEIDERSPAS
MAG JE BEGELEIDER
GRATIS MEE

1. Een kopie van een van volgende attesten:
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• een attest van de FOD dat je verdienvermogen verminderd is tot 1/3 of minder.
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• een attest van de Federale Overheidsdienst Sociale
Zekerheid (FOD) dat je zelf verminderd zelfredzaam
bent (ten minste 9 punten op de schaal van zelfredzaamheid of 66%).

• een attest van verhoogde kinderbijslag.
Opgelet: attesten van mutualiteit/ziekenhuis worden
niet aanvaard.

2. E en kopie van de identiteitskaart van de
persoon met een handicap.
3. E en recente pasfoto van de persoon met
een handicap.
Toestemming om je gegevens bij te houden
Ik heb de begeleiderspas van de provincie Vlaams-Brabant voor
personen met een handicap aangevraagd. Ik ken de regels van de
begeleiderspas en ga ermee akkoord.

MEER INFO
Provincie Vlaams-Brabant
Provincieplein 1 - 3010 Leuven
tel. 016 26 76 56, begeleiderspas@vlaamsbrabant.be
BeleidsVverantwoordelijke
gedeputeerde Monique Swinnen
tel. 016 26 70 57, kabinet.swinnen@vlaamsbrabant.be

www.vlaamsbrabant.be/begeleiderspas

Ik ga ermee akkoord dat de provincie Vlaams-Brabant, Provincieplein 1, 3010 Leuven, mijn gegevens bijhoudt. Ik weet dat ik deze
gegevens altijd kan inkijken en kan laten verbeteren, door de wet
van 8 december 1992.

Datum: _______________________
Handtekening:
v.u.: Provincie Vlaams-Brabant, Provincieplein 1, 3010 Leuven.
(Ondernemingsnummer: 0253-973-219)

Voor: concerten, tentoonstellingen
provinciedomeinen, zwembaden,
theatervoorstellingen,...
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STUUR DIT ONDERTEKEND FORMULIER EN DE GEVRA AGDE
DOCUMENTEN NA AR : PROVINCIE VL A AMS-BRABANT,
PROVINCIEPLEIN 1, 3010 LEUVEN OF PER MAIL NA AR
BEGELEIDERSPAS @VL A AMSBRABANT.BE

Heb je een handicap? Vraag dan bij
de provincie Vlaams-Brabant een
begeleiderspas aan, en neem met deze
begeleiderspas deel aan culturele of
sportieve activiteiten in onze provincie.
Je begeleider mag gratis mee.

HOE WERKT DE
BEGELEIDERSPAS?
 e begeleiderspas wordt op naam van de perD
soon met een handicap opgemaakt.
Je mag je begeleider steeds zelf kiezen. De begeleider mag voor elke activiteit iemand anders zijn.

AANVRAAG
BEGELEIDERSPAS
Je gegevens (= de persoon met een handicap)
naam

 e begeleiderspas is gratis. Je vraagt deze aan met
D
het bijgevoegde aanvraagformulier.

voornaam

 e begeleiderspas blijft maximaal 5 jaar geldig.
D
Je kan hem daarna altijd laten verlengen.

straat

J e ontvangt een lijst van organisaties waar je
de begeleiderspas kunt gebruiken. Het gaat om
culturele centra, musea, toneelverenigingen, provinciedomeinen, sportclubs enzovoort in onze provincie.

postcode

telefoonnummer

nr.

gemeente

e-mail

De begeleider blijft bij je gedurende de hele activiteit.

WAT ZIJN DE
VOORWAARDEN?
E
 en begeleiderspas aanvragen kan als je aan
een van de volgende voorwaarden voldoet:
• Je bent verminderd zelfredzaam (66% of
ten minste 9 punten op de schaal van
zelfredzaamheid)
• Je verdienvermogen is verminderd tot 1/3 of minder
• Je hebt recht op verhoogde kinderbijslag.

 e organisaties staan in voor veilige, gemakkelijke en
D
toegankelijke plaatsen.
Z ijn gewone plaatsen voor jouw niet echt geschikt?
Meld dit bij reservering aan de organisatoren. Deze
houden hier in de mate van het mogelijke rekening
mee.
 ij misbruik van de begeleiderspas verwittigen de orgaB
nisaties de provincie. De provincie kan dan beslissen dat
je de pas niet langer mag gebruiken.

Ben je jonger dan 18 jaar? Geef dan hieronder de naam en het adres
van de verantwoordelijke die in jouw plaats ondertekent.

naam

voornaam

straat

MEER INFORMATIE?

postcode

Bel dan tijdens de kantooruren naar 016 26 76 56
of mail naar begeleiderspas@vlaamsbrabant.be

telefoonnummer

nr.

gemeente

e-mail
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