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[ AIDE AUX PERSONNES ]

BURGERSCHAP BETEKENT Plus de mobilité grâce aux chèques-taxis
		JE RECHTEN
UITOEFENEN EN
JE PLICHTEN NALEVEN
Un tout nouveau service, les chèques-taxis,
sera proposé aux Schaerbeekois dès le mois
d’octobre. Ils seront octroyés aux habitants
qui rencontrent des difficultés pour se
déplacer.
LE PRINCIPE DES
CHÈQUES –TAXIS ?

n
ke va
a
g
r
p
s
chtin
i
r
Er is
w
t
are on jkerwijze
b
l
e
t
s
edeli
r
onher
t
e
er h
or de
e
o
v
n
n
s
i
a
w
elijk
er of
onmog n om verd
even .
note
l
e
g
e
t
t
h
ec
samen
w
u
e
i
opn

D’une valeur de 5€, ils vous permettent de vous déplacer en taxi.
Ils sont subsidiés par la Région
bruxelloise.
POUR QUI ?

Pour les personnes handicapées* ou les personnes de plus de
75 ans*.
COMMENT LES OBTENIR ?

Ils sont délivrés par l’asbl Aide aux
Familles. Toute personne qui souhaite en bénéficier peut déposer
son dossier constitué :
› du statut BIM
› d'une carte d'identité et/ou
attestation de reconnaissance
de handicap
› d'un certificat médical attestant
l’incapacité à prendre les transports en commun
› d'une vignette mutuelle

HOE EEN
ECHTSCHEIDING
BEKOMEN OP
GROND VAN
ONHERSTELBARE
ONTWRICHTING?
Een onherstelbare
ontwrichting kan op twee
manieren worden vastgesteld:
1) De partijen bewijzen de ontwrichting met alle wettelijke
middelen (getuigenissen, brieven, foto’s…).
Niet alleen de realiteit van
het ingeroepen feit (overspel,
letsel, onverenigbaarheid van
karakters, duidelijke desinteresse…) moet worden aangetoond, maar ook dat dit feit
“het redelijkerwijze onmogelijk
maakt om verder of opnieuw
samen te leven”.
Dit feit hoeft geen fout in te
houden, de notie van een fout
speelt geen rol meer bij een
scheidingsaanvraag.
De gerechtelijke procedure wordt
gestart met een dagvaarding die
door een gerechtsdeurwaarder
moet worden betekend.
2) De ontwrichting wordt na
verloop van tijd vastgesteld:
› De aanvraag wordt door één
enkele echtgenoot of echtgenote ingediend na een

De dienst Noorderzon biedt
gratis juridische hulp aan de
Schaarbekenaren. In hun kantoor in het ‘Huis van de Burgers’ informeren de juristen

Lorsque le dossier est validé, la
personne reçoit 10 chèques de
5€, qui peuvent être renouvelés
chaque trimestre.

feitelijke scheiding die al
langer dan een jaar duurt.
Om een echtscheidingsvonnis te bekomen, moet de
aanvrager aantonen dat de
echtgenoten al langer dan
een jaar gescheiden leven.
› De aanvraag wordt, door
de twee echtgenoten, ingediend na een feitelijke scheiding die al langer dan zes
maanden duurt.
In dit geval moeten de echtgenoten aantonen dat ze
al langer dan zes maanden
gescheiden leven.
Het gemakkelijkste is om
een bewijs van woonst voor
te leggen, waaruit blijkt dat
ze al langer dan zes maanden of een jaar op verschillende adressen wonen.

De gerechtelijke procedure
wordt gestart met een schriftelijke aanvraag die via de
bevoegde rechtbank aan de
echtgenoot of echtgenote moet
worden betekend (de familierechtbank van het arrondissement van de laatste echtelijke
verblijfplaats van het koppel).
van Noorderzon u in verband
met juridische aspecten (huurrecht, vreemdelingenrecht, familierecht) of treden ze hierin
op als bemiddelaar.

Contact :
Aide aux Familles de Schaerbeek
226, Chaussée de Haecht
) 02/240.30.60
@ info@afschaerbeek.be
* En incapacité d’utiliser les transports en
commun et bénéficiant du revenu BIM.

L’asbl Aide aux Familles
UN ACCOMPAGNEMENT À DOMICILE
SUR MESURE
Rencontre avec Pascale Van den Bril, assistante
sociale de l’asbl Aide aux Familles.
Schaerbeek Info : Quelle est la mission d’Aide
aux Familles ?
Pascale Van den Bril : De façon ponctuelle ou sur
le long terme pour favoriser un maintien à domicile, nous proposons un accompagnement à tout
Schaerbeekois qui rencontre des difficultés dans
sa vie quotidienne. Le prix de nos prestations varie
selon la situation personnelle, ce qui permet aux
revenus modestes d’y avoir accès.
S.I. : Quel type d’aide proposez-vous ?
P. V.d.B. : Chacun est différent et les situations de
vie évoluent, nos services s’adaptent aussi ! L’aide
apportée peut être par exemple : préparation des
repas, aide à l’autonomie, toilette non médicale…
S.I. : Comment faire pour bénéficier
de vos services ?
P. V.d.B. : Quand une personne nous contacte, un
assistant social se rend chez elle pour la rencontrer, prendre connaissance de ses besoins, constituer son dossier. Aussi longtemps qu’elle restera
bénéficiaire, notre service sera présent pour un
suivi sur mesure.

[ HULP AAN PERSONEN ]

Meer mobiliteit dankzij taxicheques
Vanaf oktober is er een gloednieuwe dienst
voor de Schaarbekenaren: taxicheques.
Deze zullen aan inwoners worden toegekend
die zich moeilijk kunnen verplaatsen.
HET PRINCIPE ACHTER
DEZE TAXICHEQUES?

Dienst Stedelijke Preventie
Noorderzon – Huis van de Burgers – Gaucheretplein

Met deze cheques, die 5€ waard
zijn, kunt u zich verplaatsen met
een taxi. Ze worden gesubsidieerd
door het Brusselse Gewest.

GRATIS JURIDISCHE DIENST

Dinsdag en donderdag van 9 tot 12 uur
Andere dagen op afspraak ) 02/204 05 42

VOOR WIE?
* Niet in staat om
het openbaar vervoer
te gebruiken en
begunstigde van
een BIM-inkomen.

Voor gehandicapten* of 75-plussers*.
HOE KUNNEN ZE WORDEN
VERKREGEN?

De cheques worden uitgereikt
door de vzw Aide aux Familles.

Iedereen die hiervan wil genieten, kan zijn dossier voorleggen
aan de vzw met:
› het BIM-statuut
› de identiteitskaart en/of bewijs
van erkenning van een handicap
› een medisch attest waaruit
blijkt dat u het openbaar vervoer niet kunt gebruiken
› een vignet van de mutualiteit
Eens uw dossier is goedgekeurd,
ontvangt u 10 cheques van 5 euro,
die ieder kwartaal kunnen worden
vernieuwd.
Contact:
Aide aux Familles de Schaarbeek
Haachtsesteenweg 226
) 02/240 30 60
@ info@afschaerbeek.be

