Reglement toelage aan ouders van een kind met een handicap
(goedgekeurd in zitting van 20 december 2017)
DE RAAD,
 Gelet op het gemeentedecreet van 15/07/2005 zoals laatst gewijzigd tot op heden;
 Gelet op het gemeenteraadsbesluit van 27/12/1989 houdende de wijziging van de modaliteiten
voor toekenning van een vergoeding aan de ouders of opvoeders van gehandicapte kinderen;
 Gelet op het gemeenteraadsbesluit van 17/12/2001 houdende de aanpassing van Belgische frank
naar euro;
 Gelet op het gemeenteraadsbesluit van 17/12/2014 houdende het wijzigen van de modaliteiten
van toelage aan ouders van een kind met een handicap;
 Overwegende actieplan 3.2.3. van het gemeentelijk meerjarenplan 2014-2019 dat het behoud van
deze toelage stipuleert;
 Op voorstel van het college van burgemeester en schepenen, besproken in zitting van 01/12/2017;
 Overwegende dat de premie momenteel 190,00 euro bedraagt, maar in zitting van heden beslist
werd de premie voor mantelzorgers te verhogen tot 300,00 euro en het dus billijk is ook deze
premie aan te passen;
 Gehoord de uitleg ter zitting door schepen Cooreman, tevens OCMW-voorzitter;
 Gehoord de tussenkomst van raadslid Vandoolaeghe die van mening is dat het gemeentebestuur
deze maatregel al veel langer had moeten nemen, zoals hij vroeger reeds heeft aangehaald.
BESLUIT:

22 stemmen voor (Karel De Gucht, Katja Gabriëls, Steven Vandersnickt, An Van
Driessche, Kris Malfliet, Wim Arbijn, Carine Meyers, Francky Verhofstadt, René Kets, Jan
De Palmenaer, Marleen Zaman, Steven Baeyens, Freddy Schatteman, Rita Sichien, Piet
Vandoolaeghe, Marie-Christine Vleminckx, Ingrid Rogiers, Marc Van Driessche, Albrecht
Arbyn, Lynn Vanhenden, Kim Haentjens, Tom Van Hauwermeiren)
1 verontschuldigd (Julien Wettinck, raadslid)

ART. 1
Heft met ingang van 01/01/2018 het gemeenteraadsbesluit van 17/12/2014 houdende wijziging van
de modaliteiten voor toekenning van een vergoeding aan de ouders of opvoeders van gehandicapte
kinderen op en bepaalt dat vanaf 01/01/2018 het reglement onder ART. 2 van dit besluit van
toepassing is.
ART. 2
Artikel 1
Gemeente Berlare kent een jaarlijkse toelage toe, zijnde 300,00 euro, aan ouders of opvoeders van
een kind met een handicap, onder de in artikel 2 vastgestelde voorwaarden.

Artikel 2
Voorwaarden:
1. Op 1 januari van het begrotingsjaar de gezinnen die ingeschreven zijn in de
bevolkingsregisters of het vreemdelingenregister van de gemeente Berlare en er tot het
ogenblik van de aanvraag normaal en onderbroken ingeschreven zijn gebleven. Voor de
interpretatie van het begrip ‘gezin’ baseert het bestuur zich op de gecoördineerde versie van

2.

3.
4.
5.

‘de algemene onderrichtingen betreffende het houden van de bevolkingsregisters’ van de FOD
Binnenlandse Zaken.
Rechthebbend zijn op bijkomende kinderbijslag uit hoofde van het kind met minstens vier
punten in pijler 1 zoals die gedefinieerd wordt in artikel 6 van het koninklijk besluit van
28/03/2003 tot uitvoering van de artikelen 47, 56septies en 63 van de samengeordende
wetten betreffende de kinderbijslag voor loonarbeiders en van artikel 88 van de
programmawet (I) van 24 december 2002;
Het kind is ten hoogste 21 jaar oud;
Het kind mag niet permanent (7/7 dagen) opgenomen zijn in een aangepaste instelling;
Een aanvraag indienen bij het college van burgemeester en schepenen op de formulieren die
door het bestuur ter beschikking worden gesteld, nl.
o Uittreksel uit de bevolkingsregisters waaruit blijkt dat het gezin op 1 januari van het
begrotingsjaar ingeschreven staat in de gemeente.
o Attest afgeleverd door de FOD Sociale Zekerheid Directie-generaal Personen met een
handicap.
o Verklaring waarbij wordt bevestigd dat het kind niet permanent is opgenomen in een
aangepaste instelling.

Artikel 3
De uitbetaling zal slechts kunnen geschieden binnen de perken van de hiervoor beschikbare en
goedgekeurde kredieten.
Artikel 4
Een laattijdige aanvraag kan in aanmerking worden genomen, indien zij maximaal drie jaar na het jaar
waarop de aanvraag betrekking heeft, werd ingediend.
Artikel 5
De toelage bij laattijdige aanvragen voor de dienstjaren 2015, 2016 en 2017 wordt vastgesteld op
190,00 euro per dienstjaar.
ART. 3
Bepaalt dat afschrift van dit besluit voor verder gevolgd zal worden overgemaakt aan:
- de financieel beheerder;
- dienst interne zaken.
ART. 4
Maakt dit besluit bekend conform art. 186 van het gemeentedecreet.
ART. 5
Bepaalt dat van dit besluit melding zal worden gegeven.
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