
 

 
 

 

 

 

 

VACCINATION : AIDE AU TRANSPORT DES PLUS FRAGILES VERS UN 

CENTRE DE VACCINATION  

VACCINATIE: STEUNMAATREGELEN VOOR VERVOER VAN MEEST 

KWETSBARE PERSONEN NAAR VACCINATIECENTRUM 

Demande de remboursement 

Terugbetalingsaanvraag 

Nom – Prénom  
Naam – Voornaam 

 

 
 

Date de naissance (ou numéro de 
registre national) 

Geboortedatum (of nationaal 
registratienummer) 

 

 

Adresse 
Adres 

 
 

 

Numéro de compte bancaire  
Bankrekeningnummer 

 

 

Information de contact (Email 
ou/et téléphone) 

Contactinformatie (e-mail of/en 
telefoon) 

 

 

Date et signature 

Datum en handtekening 

 

………………………………………………………... 

À ce formulaire, doivent être joints : 

1. La preuve de la vaccination (1ère dose) avant le 15 mai 2021; 

2. Les tickets de paiement des trajets aller et retour ; 

3. Un des 3 documents suivants : 

 Quel que soit son âge, une attestation BIM (bénéficiaire de l’intervention majorée) accompagnée d’une 

déclaration du médecin confirmant l’impossibilité pour le demandeur de se déplacer en transport 

commun ou d’utiliser un véhicule privé ; 
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 Quel que soit son âge, une reconnaissance de handicap de 66 % ou une reconnaissance de handicap du 

SPF Sécurité sociale, Direction générale Personnes handicapées, de 2 points au moins pour le critère 1 « 

se déplacer » ; 

 Pour les personnes âgées de 65 ans et plus, une déclaration du médecin confirmant l’impossibilité pour 

le demandeur de se déplacer en transport en commun ou d’utiliser un véhicule privé.  

Bij dit formulier moeten de volgende stukken worden gevoegd: 

1. Het bewijs van de vaccinatie (1e dosis) vóór 15 mei 2021;; 

2. De betalingsbewijzen van de heen- en terugreis; 

3. Een van de volgende documenten: 

 Ongeacht de leeftijd, een RVT-attest (recht op verhoogde tegemoetkoming), samen met een verklaring 

van de arts betreffende de onmogelijkheid voor de aanvrager om zich met het openbaar vervoer te 

verplaatsen of gebruik te maken van een privévoertuig ; 

 Ongeacht de leeftijd, een erkenning van handicap van 66% of een erkenning van handicap door de FOD 

Sociale Zekerheid, Directie-generaal Personen met een handicap, van ten minste 2 punten voor 

criterium 1 "zich verplaatsen"; 

 Voor personen van 65 jaar en ouder, een verklaring van de arts betreffende de onmogelijkheid voor de 

aanvrager om zich met het openbaar vervoer te verplaatsen of gebruik te maken van een privévoertuig. 

 

 

 

 

 

 


