
8. Diverse tarieven
8.1. Het vervoer is gratis zonder formaliteiten voor kinderen onder 6 jaar, en voor kinderen tussen 6 en hoogstens

12 jaar, op vertoon van de gratis vrijkaart op het TEC-net afgeleverd op hun verzoek. Op de schoolvervoertrajecten
wordt die kosteloosheid niet verleend aan kinderen die het voorwerp van een afwijking uitmaken.

8.2. Colli :
- Voor het vervoer van niet-begeleide colli van maximum 30 kg wordt een kaartje tegen het volle tarief afgegeven

op grond van het aantal zones;
- Van dat tarief kan afgeweken worden op grond van een geschreven overeenkomst tussen de TEC en de

regelmatige colli-afzender die zich ertoe verbindt de kaartjes op voorhand te kopen.
8.3. Kinderen in groep :
Groepsvervoer van maximum 20 kinderen naar speelpleinen : 15-rittenkaarten van 12,75 S, of 0,85 S per rit (per

kind of toezichthouder).
8.4. Vervoerskaart ″famiplus″
Eenheidsprijskaartje van 6,00 S per enkele reis voor het vervoer van een gezin van maximum 5 personen, onder

wie ten minste één volwassene, ongeacht het aantal bediende zones.
Dat tarief wordt slechts op zater-, zon- en feestdagen toegepast.
Vanaf de zesde tot de negende persoon wordt een toeslag van 1,20 EUR opgelegd.
8.5. Vervoer van personen met beperkte beweeglijkheid.
Wat betreft de diensten voor het vervoer van personen met beperkte beweeglijkheid, in regie of door verenigingen

verricht, toepassing van het zonetarief biljet met een minimumprijs van 1,70 euro voor een enkele rit.
8.6. Busdiensten op verzoek ″Telbus″ van de provincie Luxemburg :
- Eenheidsprijs van 1,70 voor personen boven 65 jaar;
- Reserveringsheffing van 1,70 euro voor de rechthebbenden op gratis vervoer;
- Toepassing van het zonetarief biljet voor de overige gebruikers.
- Voorkeurstarief van 1,25 euro per persoon wanneer de reservering een groep van minstens 3 personen betreft.
8.7. City-bus van Charleroi.
Eenheidsprijskaartje van 1,00 S per rit.
8.8. Pendeldienst BSCA :
Eenheidsprijs van 3,00 S per enkele rit tussen het station van Charleroi Zuid en de luchthaven van Gosselies.
8.9. Vervoer van asielzoekenden.
Asielzoekenden die zich in het kader van hun asielaanvraag verplaatsen, beschikken over een vrijkaart voor één

dag die tegen de prijs van 3,30 S verkocht wordt in de onthaalcentra van Fedasil, bij het Rode Kruis en de O.C.M.W.’s.
9. Administratieve kosten
9.1. De reiziger die onvoldoende geld in zijn bezit heeft om de vervoerprijs te betalen of wiens geld niet gewisseld

kan worden, kan vervoerd worden op voorwaarde dat :
- hij zijn vroegere boetes of administratieve kosten heeft betaald;
- hij een identiteitskaart voorlegt.
Hij moet de prijs van zijn rit, verhoogd met 2,50 S administratieve kosten, binnen tien kalenderdagen betalen.
Indien hij de verschuldigde bedragen niet binnen deze termijn betaalt, is hij strafbaar met een administratieve

geldboete.
9.2. Administratieve kosten voor het maken van een duplicaat van een maand- of jaarabonnement van de TEC of

van een gratis vrijkaart op het TEC-net : 10,00 S.
9.3. Administratieve kosten voor de afgifte van een attest betreffende de prijs van de abonnementen : 5,00 S.
9.4. Administratieve kosten voor de teruggave van een gevonden voorwerp : 10,00 S.
9.5. Administratieve kosten bedoeld in artikel 3, § 2, eerste lid, 1°, van het besluit van de Waalse Regering van

22 mei 2008 betreffende de administratieve geldboetes inzake de openbare vervoerdienst in het Waalse Gewest : 50,00 S.
9.6. Administratieve kosten bedoeld in artikel 3, § 2, eerste lid, 2°, van het besluit van de Waalse Regering

van 22 mei 2008 betreffende de administratieve geldboetes inzake de openbare vervoerdienst in het Waalse
Gewest : 2,50 S.

Gezien om te worden gevoegd bij het besluit van de Waalse Regering van 17 november 2011 tot wijziging van de
vervoerprijzen die van toepassing zijn op het net van de openbare vervoermaatschappijen in het Waalse Gewest.

Namen, 17 november 2011.
De Minister-President,

R. DEMOTTE

De Minister van Leefmilieu, Ruimtelijke Ordening en Mobiliteit,
Ph. HENRY

*
SERVICE PUBLIC DE WALLONIE

[C − 2011/27218]F. 2011 — 3218 (2011 — 3152)

18 OCTOBRE 2011. — Arrêté ministériel portant exécution de l’arrêté du Gouvernement wallon
du 19 juillet 2001 relatif au programme communal d’actions en matière de logement. — Addendum

La phrase suivante doit être ajoutée en-dessous de l’arrêté ministériel susmentionné, publié au Moniteur belge du
1er décembre 2011, à la page 71023 :

« Les annexes visées à l’article 2 peuvent être consultées sur le site de la Direction générale opérationnelle
Aménagement du Territoire, Logement, Patrimoine et Energie :

http://dgo4.spw.wallonie.be/DGATLP/DGATLP/Pages/Log/Pages/Ancrage/Ancrage.asp. »
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ÜBERSETZUNG

ÖFFENTLICHER DIENST DER WALLONIE

[C − 2011/27218]D. 2011 — 3218 (2011 — 3152)
18. OKTOBER 2011 — Ministerialerlass zur Ausführung des Erlasses der Wallonischen Regierung

vom 19. Juli 2001 bezüglich des kommunalen Aktionsprogramms in Sachen Wohnungswesen — Addendum

Der folgende Satz muss unter den vorerwähnten, im Belgischen Staatsblatt vom 1. Dezember 2011 auf Seite 71024
veröffentlichten Ministerialerlass hinzugefügt werden:

« Die in Artikel 2 erwähnten Anlagen können auf der Website der operativen Generaldirektion ″Raumordnung,
Wohnungswesen, Erbe und Energie″

http://dgo4.spw.wallonie.be/DGATLP/DGATLP/Pages/Log/Pages/Ancrage/Ancrage.asp abgerufen wer-
den. »

VERTALING

WAALSE OVERHEIDSDIENST

[C − 2011/27218]N. 2011 — 3218 (2011 — 3152)
18 OKTOBER 2011. – Ministerieel besluit ter uitvoering van het besluit van de Waalse Regering

van 19 juli 2001 met betrekking tot het gemeentelijk actieprogramma inzake de huisvesting. — Addendum

Volgende zin dient onderaan in bovenvermeld ministerieel besluit toegevoegd worden, bekendgemaakt in het
Belgisch Staatsblad van 1 december 2011, bladzijde 71025 :

« De bijlagen bedoeld in artikel 2 kunnen geraadpleegd worden op de website van het operationeel
Directoraat-generaal Ruimtelijke Ordening, Huisvesting, Erfgoed en Energie

http://dgo4.spw.wallonie.be/DGATLP/DGATLP/Pages/Log/Pages/Ancrage/Ancrage.asp. »

REGION DE BRUXELLES-CAPITALE — BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST

MINISTERIE
VAN HET BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST

[C − 2011/31586]N. 2011 — 3219

24 NOVEMBER 2011. — Ordonnantie tot aanpassing van de ordonnan-
tie van 8 april 1993 houdende oprichting van het Brussels Gewestelijk
Herfinancieringsfonds van de Gemeentelijke Thesaurieën (1)

Het Brusselse Hoofdstedelijke Parlement heeft aangenomen en
Wij, Executieve, bekrachtigen, het geen volgt :

Artikel 1

Deze ordonnantie regelt een aangelegenheid als bedoeld in artikel 39
van de Grondwet.

Artikel 2

In artikel 2 van de ordonnantie van 8 april 1993 houdende oprichting
van het Brussels Gewestelijk Herfinancieringsfonds van de Gemeente-
lijke Thesaurieën, wordt een vierde paragraaf toegevoegd, luidend :

« § 4. — Tegen de voorwaarden en binnen de grenzen bepaald door
deze ordonnantie heeft het Fonds eveneens als opdracht op grond van
een financieringsbeleid vastgesteld door de Regering :

1. volledige of gedeeltelijke lange-termijnleningen toe te kennen aan
de gemeenten voor de financiering van hun investeringen. »

Artikel 3

In artikel 3, paragraaf 2, tweede lid, van dezelfde ordonnantie,
worden de woorden « gedeeltelijk of volledig » ingevoegd tussen de
woorden « hebben aangegaan, » en de woorden « oninvorderbaar
worden verklaard ».

MINISTERE
DE LA REGION DE BRUXELLES-CAPITALE

[C − 2011/31586]F. 2011 — 3219

24 NOVEMBRE 2011. — Ordonnance visant à modifier l’ordonnance
du 8 avril 1993 portant création du Fonds régional bruxellois de
Refinancement des Trésoreries communales (1)

Le Parlement de la Région de Bruxelles-Capitale a adopté et
Nous, Exécutif, sanctionnons ce qui suit :

Article 1er

La présente ordonnance règle une matière visée à l’article 39 de la
Constitution.

Article 2

A l’article 2 de l’ordonnance du 8 avril 1993 portant création du
Fonds régional bruxellois de Refinancement des Trésoreries communa-
les, il est ajouté un paragraphe 4 rédigé dans les termes suivants :

« § 4. — Aux conditions et dans les limites prévues par la présente
ordonnance, le Fonds a également pour mission, sur la base d’une
politique de financement arrêtée par le Gouvernement :

1. d’octroyer tout ou partie des prêts à long terme aux communes
dans le cadre du financement de leurs investissements. »

Article 3

A l’article 3, paragraphe 2, alinéa 2 de la même ordonnance, les mots
« partiellement ou totalement » sont insérés entre les mots « qu’il
déclare » et le mot « irrécouvrable ».
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