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Verontschuldigd:  

Afwezig:  

 
De Gemeenteraad, wegens de corona-crisis vergaderend via videoconferentie in niet-
openbare zitting conform het burgemeestersbesluit d.d. 6 april 2020 ter zake, 
 
5. Betreft: GR/2020/014 - Subsidiereglement inzake andersvaliden. Aanpassing. Goedkeuring.  
Gelet op de bepalingen van het Decreet Lokaal Bestuur; 
Gelet op artikel 41, 23° van het Decreet Lokaal Bestuur, zoals gewijzigd door art. 3 van het 
Decreet van 8 mei 2018 houdende wijziging van artikel 41 van het Decreet van 22 december 
2017 over het Lokaal Bestuur; 
Overwegende dat het college van burgemeester en schepenen overeenkomstig artikel 56, §3, 7° 
van het Decreet Lokaal Bestuur bevoegd is voor de beslissingen die een wet, een decreet of een 
uitvoeringsbesluit uitdrukkelijk aan het college van burgemeester en schepenen voorbehoudt; 
Gelet op de beslissing van de gemeenteraad d.d. 16 december 2019, houdende de vaststelling 
van het subsidiereglement toelagen andersvaliden; 
Overwegende dat er in art. 4 van het gemeenteraadsbesluit een passage tekst ontbrak m.b.t. tot 
de categorieën die in aanmerking komen om de premie te kunnen genieten; 
Overwegende dat het aangewezen is de goedkeuring van het volledige reglement te hernemen; 
Gelet op de bespreking; 

Besluit met eenparigheid van stemmen: 

Art.1.- Vanaf 1 januari 2020 tot en met 31 december 2025 wordt een premie toegekend aan 
andersvaliden. Deze premie wordt beschouwd als tussenkomst voor de bijzondere zorgen die de 
andersvalide persoon vereist. 
Art.2.- De premie kan jaarlijks worden toegekend op voorlegging van een attest van de 
betrokken overheidsdienst, waaruit de verminderde zelfredzaamheid blijkt. Voor personen 
tussen 0 en 21 jaar zal de premie worden uitbetaald aan de persoon die de opvoeding en/of 
verzorging van de andersvalide op zich neemt. 
Art.3.- Het tarief van de premie wordt als volgt vastgesteld : 
Personen tussen 0 en 21 jaar : 

 Verblijft overdag thuis                          : € 273,00 per jaar 

 Volgt dagschool of semi - internaat        : € 143,00 per jaar 
Personen tussen 21 en 65 jaar : 

 Verblijft overdag thuis                           : € 273,00 per jaar 

 Gaat naar dagcentrum of semi-internaat : € 143,00 per jaar 

UITTREKSEL - gemeenteraad - zitting van 27 april 2020 



Lokaal bestuur Rijkevorsel              Molenstraat 5 – 2310 Rijkevorsel 

Art.4.- Om van de premie te kunnen genieten moet er aan volgende voorwaarden te zijn voldaan 
: 

 Een attest dient te worden voorgelegd van de betrokken overheidsdienst waaruit blijkt 
dat betrokken persoon een verminderde zelfredzaamheid heeft.  

o Personen tussen 0 en 21 jaar : vermindering van zelfredzaamheid vanaf 7 punten 
o Personen vanaf 21 jaar tot 65 jaar : vermindering van zelfredzaamheid vanaf 12 

punten. 

 Een aanvraagformulier moet worden ingevuld en afgeleverd jaarlijks bij financiële dienst 
van het gemeentebestuur. De formulieren worden ter beschikking gesteld op eenvoudige 
vraag. 

Volgende categorieën komen in aanmerking om de premie te kunnen genieten : 

 Slachtoffers van een arbeidsongeval 

 Slachtoffers van een beroepsziekte 

 Slachtoffers van een ongeval van gemeen recht (o.a. verkeersongevallen) 

 Invalide mijnwerkers 

 Uitkeringsgerechtigde gehandicapt persoon 

 Militaire invaliden van vredestijd 

 Personen met welbepaalde handicaps nl. 
o Blindheid : een medisch attest dat volledige blindheid, of een overblijvende 

gezichtsscherpte van ofwel 1/10e voor elk oog, ofwel ten hoogste 2/10e voor het 
ene oog en minder dan 1/20e voor het andere oog bevestigt, eventueel rekening 
houdend met door een prothese aangebrachte correctie. 

o Doofstomheid : een medisch attest dat de volledig doofstomheid bevestigt. 
o Gehoorgestoordheid : een medisch attest met een tonaal liminair audiogram 

waaruit een algehele gehoordaling blijkt van minstens 90dB voor elk oor of vanaf 
600Hertz. 

o Personen bij wie het strottenhoofd is weggenomen : een medisch attest waaruit 
blijkt dat stomheid het gevolg is van een laryngectomie. 

 Personen die zich niet zelfstandig kunnen verplaatsen  
o Een medisch attest dat uitdrukkelijk vermeldt dat ten gevolge van een zwaar en 

blijvend gebrek de betrokkene in de volstrekte en definitieve onmogelijkheid 
verkeert het verblijf te verlaten zonder hulp van een derde. 

 Invaliden in het bezit van een attest van een land dat lid is van de E.U.  
o Een attest moet zijn afgeleverd door een officiële instantie van de lidstaat van de 

EU die een vergoeding uitkeren op grond van een invaliditeit. Deze andersvaliden 
moeten kunnen worden ondergebracht in een van bovenvermelde categorieën en 
het attest moet conform zijn met het attest van de overeenkomstige categorie. 

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, 
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Wim De Visscher 

 


