Begeleiderspas – reglement geldig v.a 2005:
1. Het stadsbestuur van Mechelen stelt gratis een begeleiderspas ter beschikking voor in
Mechelen gedomicilieerde personen die aan de voorwaarden onder punt 3 voldoen.
2. De begeleiderspas is strikt persoonlijk en laat de titularis toe zich gratis te laten
vergezellen naar organisaties ingericht door het stadsbestuur of deze door
verenigingen die dit reglement onderschrijven.
3. De pas wordt ter beschikking gesteld van:
 personen met een blijvende invaliditeit of arbeidsongeschiktheid van minstens 80% of
· een integratietegemoetkoming categorie 3 of 4.
 kinderen die minstens 66% ongeschikt zijn en recht hebben op verhoogde of
verlengde· kinderbijslag.
 personen ouder dan 75 jaar.
 eigenaars van een blauwe parkeerkaart afgeleverd door een bevoegde instantie.
 personen die een pensioen genieten op basis van een erkend invaliditeitspercentage.
 instellingen die personen met een handicap opvangen en waarbij het voor de cliënten
niet mogelijk is om zich zonder begeleiding buiten de instelling te begeven. Er
worden
aan deze instellingen twee kaarten toegekend per tien bewoners.
4. De aanvrager van de begeleiderspas bezorgt een kopie van:
- de identiteitskaart plus een pasfoto
- een attest uitgaande van het ministerie van Sociale Zaken, Volksgezondheid en
Leefmilieu, Arbeidsongevallen, de verzekeringsinstellingen die een vergoeding
uitkeren op basis van een erkende invaliditeitsgraad, het Fonds voor
beroepsziekten, de administratie van pensioenen van het Ministerie van Financiën
voor de personen die een pensioen genieten op basis van een erkend
invaliditeitspercentage, de instellingen die de verhoogde kinderbijslag uitbetalen.
- een blauwe parkeerkaart ( parkeerplaatsen voor personen met een handicap)
5. De begeleiderspas is strikt persoonlijk en is slechts geldig indien er een stempel van
de Stad Mechelen opstaat. De naam van een vaste begeleider hoeft niet vermeld te
worden.
6. Het stadsbestuur houdt permanent een lijst bij van de evenementen en organisaties
die de begeleiderspas ondersteunen en aanvaarden. Deze lijst wordt periodiek ter
beschikking gesteld van de begunstigden.
7. Bij misbruik heeft het stadsbestuur het recht de begeleiderspas en de daaraan
verbonden voordelen in te trekken.
8. De begeleider vergezelt de titularis van bij het binnenkomen, tijdens het evenement,
tot het verlaten van de accommodatie.
9. De deelnemende instanties zullen zorgen voor veilige, comfortabele en behoorlijk
toegankelijke plaatsen voor de persoon met een handicap en zijn/haar begeleider.
10. Diegenen die onmogelijk op de normaal voor het publiek ter beschikking gestelde
plaatsen terecht kunnen, dienen dit 24 uur op voorhand te melden aan de betrokken
organisator, opdat deze de nodige voorbereidingen zou kunnen treffen.
11. De begeleiderspas is slechts geldig voor evenementen die in Mechelen plaatsvinden.
12. De begeleiderspas is 5 jaar geldig.
Stedelijk reglement begeleiderspas – dienst diversiteit
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