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11.10 Subsidiereglement inzake de toekenning van een sociaal-medische toelage. 

 
De gemeenteraad, 

 
 

Gelet op het gemeentedecreet van 15 juli 2005, met latere wijzigingen; 
Gelet op het raadsbesluit d.d. 26 april 2004 inzake de toekenning van een sociaal-medische 
toelage, inzonderheid artikel 2 waarbij de voorwaarden kenbaar gemaakt werden voor de 
toekenning van de toelage, m.n. 

 op datum van 1 september van het betrokken dienstjaar minstens 1 jaar hun woonplaats 
in de gemeente hebben; 

 de persoon met een handicap moet de leeftijd van 65 jaar bereikt hebben op het ogenblik 
van de aanvraag; 

 de vermindering van zelfredzaamheid moet overeenstemmen met een ongeschiktheid 
van minstens 66 % (= 9 punten). Als bewijs hiervan dient men een attest van de Federale 
Overheidsdienst Sociale Zekerheid (FOD) voor te leggen. Dit bewijs dient enkel bij de 
eerste aanvraag te worden voorgelegd; 

Overwegende dat het gewenst voorkomt om het bestaande reglement aan te passen en een 
nieuw gecoördineerd reglement goed te keuren; 
Gelet op de wet van 14 november 1983, inzonderheid de artikelen 4 en 5 betreffende de 
controle op de toekenning en de aanwending van sommige toelagen, zoals gewijzigd; 
Gelet op de financiële toestand van de gemeente; 
Gelet op het voorstel van het college van burgemeester en schepenen; 
 
BESLUIT, met eenparigheid van stemmen: 
 

Art. 1.  Vanaf 1 januari 2014 kan een gemeentelijke sociaal-medische toelage verleend 
worden aan gehandicapte bejaarden die bestendig hulp van derden behoeven en die niet in 
een inrichting verblijven indien voldaan wordt aan de hierna vermelde voorwaarden. 
Art. 2.  De voorwaarden tot verkrijgen van de voornoemde toelage betreffen: 

 op datum van 1 september van het betrokken dienstjaar minstens 1 jaar hun woonplaats 
in de gemeente hebben; 

 de persoon met een handicap moet de leeftijd van 65 jaar bereikt hebben op het 
ogenblik van de aanvraag; 

 de vermindering van zelfredzaamheid moet overeenstemmen met een ongeschiktheid 
van minstens 66 % (= 9 punten). Als bewijs hiervan dient men een attest van de 
Federale Overheidsdienst Sociale Zekerheid (FOD) voor te leggen. Dit bewijs dient 
enkel bij de eerste aanvraag te worden voorgelegd; 

Aan voornoemde voorwaarden moet cumulatief voldaan zijn. 



Art. 3.  De aanvraag dient op het daartoe ter beschikking gestelde formulier samen met de 
nodige bewijsstukken, uiterlijk op 1 september van het lopende dienstjaar toe te komen bij 
het college van burgemeester en schepenen. 
Art. 4.  De toelage wordt bepaald op 150,00 euro per persoon per jaar en is jaarlijks 
betaalbaar. 
Art. 5.  Het college van burgemeester en schepenen wordt belast met de uitvoering van dit 
reglement. Het is ertoe bevoegd alle onderzoeken in te stellen of te laten instellen in verband 
met de gegevens vermeld in de voorgaande artikelen. In uitzonderlijke gevallen kan het 
college van burgemeester en schepenen om gemotiveerde redenen een uitzondering 
toestaan. 
Art. 6.  Het raadsbesluit d.d. 26 april 2004 met hetzelfde voorwerp wordt ingetrokken. 
Art. 7.  Onderhavig reglement wordt van kracht met ingang vanaf 1 januari 2014. 
Art. 8.  Afschrift van dit besluit voor nodig gevolg over te maken aan de bevoegde diensten. 
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