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Aanwezig: Wim De Visscher, Voorzitter 

Dorien Cuylaerts, voorzitter van het vast bureau 
Bob Van den Eijnden, Karl Geens, Nathalie Cuylaerts, Nathalie 
Stoffelen, Bert Vangenechten, Leden vast bureau 
Eric Vermeiren, Lieven Van Nyen, Jack Jacobs, Stefan Maes, Diede Van 
Dun, Bart Van De Mierop, Danny Eelen, Zoë Wouters, Lut Backx, Kevin 
Druyts, Peter Janssens, Jurgen Van Leuven, Aline Maes, Kristof Van 
Hoye, Raadsleden 
Bart Adams, Algemeen directeur 

Verontschuldigd:  

Afwezig:  

 
De raad voor maatschappelijk welzijn, wegens de corona-virus 
vergaderend via videoconferentie in openbare zitting conform 
het burgemeestersbesluit d.d. 12 mei 2020 ter zake, 

4.  Betreft: OR/2020/034 - Reglement inzake extra steun alleenstaande met gezinslast en 
toelage kinderen, zonder alimentatiegeld. Goedkeuring.  
Gelet op het decreet lokaal bestuur; 
Gelet op het bestaande reglement voor extra steun waarbij er 10 % op het leefloon wordt 
toegekend aan een alleenstaande met gezinslast en waarbij een extra toelage voor kinderen is 
voorzien van € 12,5 per kind jonger dan 12 jaar ten laste en van € 25 per kind van 12 tot en met 
18 jaar te laste, waarvoor geen alimentatiegeld wordt betaald, zoals goedgekeurd door de raad 
voor maatschappelijk welzijn op 16 februari 1995; 
Overwegende dat deze steun in het leven werd geroepen, omdat alleenstaanden met kinderen 
meer opvang moeten zoeken; 
Overwegende dat de bedragen voor de extra toelage voor kinderen, waarvoor geen 
alimentatiegeld wordt betaald, de voorbije 25 jaar ongewijzigd bleven en bijgevolg niet meer 
aangepast zijn aan de huidige normen; dat bijgevolg wordt voorgesteld om deze bedragen te 
verdubbelen; 
Gelet op de uitgaven in 2019, als volgt: 

 10 % extra steun op het leefloon: € 3 108,55; 

 extra toelagen voor kinderen, waarvoor geen alimentatiegeld wordt betaald: € 362,50; 
Overwegende dat de budgettaire impact op jaarbasis beperkt zal zijn; dat namelijk wordt 
verwacht dat de totale uitgave van € 3 471,05 wordt vermeerderd met € 362,50 wegens de 
verdubbeling van de bedragen van de extra toelagen voor kinderen, waarvoor geen 
alimentatiegeld wordt betaald; 
Gelet op de verdere bespreking; 

Besluit met eenparigheid van stemmen: 

Art. 1.- Aan alleenstaande leefloongerechtigden met minstens één kind ten laste wordt extra 
steun toegekend ten bedrage van 10 % van het werkelijk uitgekeerde leefloon van de betrokken 
maand. 
Art. 2.- De extra steun, vermeld in artikel 1, wordt aangevuld met een toelage voor een kind 
waarvoor geen alimentatiegeld wordt betaald, als volgt: 

 voor een kind jonger dan 12 jaar: € 25 per maand; 

 voor een kind vanaf 12 jaar tot en met 18 jaar: € 50 per maand. 
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Bij de berekening van de toelage, vermeld in dit artikel, wordt de lopende maand als een 
volledige maand beschouwd. 
Art. 3.- Er wordt geen extra steun toegekend, indien het leefloon wordt toegekend in afwachting 
van goedkeuring van een dossier voor een vervangingsinkomen of enige andere inkomsten, zodat 
later zal worden overgegaan tot terugvordering. 
Art. 4.- Extra steun, zoals vermeld in artikel 1, en een aanvullende toelage, zoals vermeld in 
artikel 2, kunnen slechts worden toegekend, indien de noodzaak voor deze individuele 
tegemoetkoming specifiek wordt aangetoond in het individueel sociaal verslag. 
Art. 5.- Onderhavig reglement treedt in werking op 1 juli 2020. 
Art. 6.- Het reglement d.d. 16 februari 1995 inzake extra steun voor alleenstaanden met 
gezinslast en toelage voor kinderen wordt opgeheven. 
Art. 7.- Onderhavig reglement wordt afgekondigd en bekendgemaakt overeenkomstig artikel 286 
§2 en 287 van het Decreet over het Lokaal Bestuur. 
De toezichthoudende overheid wordt op de hoogte gebracht overeenkomstig artikel 330 van het 
Decreet over het Lokaal Bestuur. 
Art. 8.- Onderhavig reglement geldt tot en met 31 december 2025. 
Aldus gedaan te Rijkevorsel, in zitting datum als boven. 
De Algemeen directeur   De Voorzitter, 
(wg.) Bart Adams   (wg.) Wim De Visscher  
 Voor eensluidend uittreksel: 
Op bevel : 
De Algemeen directeur,   De Voorzitter, 
  
 
 
 

Bart Adams 

  
 
 
Wim De Visscher 

 


