
Wil je een begeleiderspas aanvragen?  

• Je moet in Limburg wonen.

• De begeleiderspas draagt jouw naam.

• Je moet een van de volgende attesten hebben:
 • een attest dat je recht hebt op verhoogde kinderbijslag
 • het algemeen attest van de Federale Overheidsdienst 

Sociale Zekerheid (Directie-generaal Personen met een 
handicap) met de vermelding dat je ten minste 9 punten 
op de schaal van zelfredzaamheid scoort of dat je  
verdienvermogen verminderd is tot 1/3 of minder.

• Als je deelneemt aan een activiteit, moet je begeleider bij je 
blijven tot je weer naar huis gaat.

Gegevens van de persoon met een  
beperking

naam 

voornaam

straat 

nr. bus 

     
postcode gemeente

     
telefoonnummer

e-mail

Als je een beperking hebt, kun je bij  

de provincie Limburg een begeleiderspas  

aanvragen. Wanneer je met die pas  

deelneemt aan bepaalde activiteiten in onze 

provincie, mag jouw begeleider gratis mee.

• De begeleiderspas is bedoeld voor individuele bezoeken 
aan deelnemende vrijetijdsactiviteiten in Limburg.

 
• Als verschillende bezitters van een begeleiderspas samen 

een voorstelling willen bezoeken, moeten ze vooraf contact 
opnemen met de organisatie om na te gaan of dit mogelijk 
is voor de betreffende activiteit.

• Als je de pas misbruikt, dan verwittigen de organisatoren de 
provincie. De provincie kan dan de pas intrekken.

• De begeleiderspas is gratis. Je kunt hem aanvragen via 
het aanvraagformulier in deze folder.

• Je mag je begeleider zelf kiezen. De begeleider mag voor 
elke activiteit iemand anders zijn. 

• De begeleiderspas is maximum 5 jaar geldig. Je kunt hem 
daarna laten verlengen. 

• De begeleiderspas is enkel geldig voor organisaties  
die deze pas aanvaarden. De lijst met organisaties waar  
je de begeleiderspas kan gebruiken, vind je op  
www.limburg.be/begeleiderspas. Op verzoek kunnen  
we een lijst van deelnemende organisaties opsturen. 

• De organisaties zullen zorgen voor veilige, gemakkelijke 
en toegankelijke plaatsen voor jezelf en je begeleider.

 
• Misschien denk je dat de gewone plaatsen voor jou niet 

geschikt zijn. Meld dit enkele dagen op voorhand aan de 
organisatoren. Zij proberen daar rekening mee te houden.

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 

nr. bus 

     
postcode gemeente

     
telefoonnummer

e-mail

Voorwaarden  
begeleiderspas

Aanvraag  
begeleiderspas



• een kopie van een van de volgende attesten:
 • het algemeen attest van de Federale Overheidsdienst 

Sociale Zekerheid (Directie-generaal Personen met  
een handicap) met de vermelding dat je ten minste  
9 punten op de schaal van zelfredzaamheid scoort of 
dat je verdienvermogen verminderd is tot 1/3 of minder.

 • of een attest dat je recht hebt op verhoogde kinderbijslag
• een kopie van je identiteitskaart (voor- en achterzijde)
• een recente pasfoto van jezelf

Toestemming om je gegevens bij te  
houden

De door jou verstrekte gegevens zullen door de provincie 
Limburg (Universiteitslaan 1, 3500 Hasselt) worden verwerkt. 
Zij zullen uitsluitend worden gebruikt om je op de hoogte te 
houden van nieuwe organisaties of toegankelijke provinciale 
activiteiten en om jou aan te schrijven als je begeleiderspas 
gaat vervallen. Overeenkomstig de wet van 8 december 
1992, zoals gewijzigd, kan je steeds om mededeling en ver-
betering vragen van de jou betreffende verwerkingen.

Ondergetekende

gaat akkoord met de regels van de begeleiderspas en geeft 
toestemming aan de provincie Limburg om de hem/haar 
betreffende persoonsgegevens te verwerken met het oog op 
het kenbaar maken van nieuwe organisaties of toegankelijke 
provinciale activiteiten en om verwittigd te worden wanneer 
de begeleiderspas vervalt.

Datum: 

Handtekening:

• Alle informatie over de begeleiderspas en de lijst  
met deelnemende organisaties vind je op  
www.limburg.be/begeleiderspas.

• Bel tijdens de kantooruren naar Ludo Curvers, 
011 23 75 35.

• Mail naar begeleiderspas@limburg.be.

Met een  
begeleiderspas  
mag jouw begeleider 
gratis mee 
naar diverse vrijetijdsactiviteiten

CONCERT | TENTOONSTELLING | ZWEMBAD | 
SPORTWEDSTRIJD | THEATERVOORSTELLING

Bij te voegen documenten bij aanvraag

Begeleiderspas enkel schriftelijk aanvragen!

Wil je meer informatie?

Ludo Curvers - Begeleiderspas Limburg   
provincie Limburg, Universiteitslaan 1 - 3500 Hasselt

Stuur dit aanvraagformulier en de gevraagde documenten 
naar: Ludo Curvers - Begeleiderspas Limburg 

provincie Limburg, Universiteitslaan 1 - 3500 Hasselt

provincie Limburg
Universiteitslaan 1
B-3500 HASSELT

limburg.be
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