
 

GEMEENTERAAD 3 DECEMBER 2013 

 

PREMIE VOOR PERSONEN MET EEN HANDICAP 0-65 JAAR 

 

 

Reglement premie voor personen met een handicap dienstjaren 2014-2019 

1. Algemeen 

Het stadsbestuur wil een financiële steun geven aan de gezinnen met personen met een handicap 

tussen 0 en 65 jaar onder de volgende voorwaarden: 

Artikel 1 

Begripsomschrijving: 

- Alleenstaande: persoon met een handicap die samenwoont met slechts één meerderjarige 

persoon van wie hij ten laste is. 

- Gezin/samenwonende/inwonende: al deze die niet behoren tot de categorie alleenstaande. 

- Gerechtigde: persoon die zorg draagt voor de persoon met een handicap en aan wie de toelage 

wordt gegeven. 

- Toeslag: bijkomende kinderbijslag en toeslag verleend voor kinderen met een handicap of 

aandoening zoals voorzien in het KB 28/3/2003 met betrekking tot de kinderbijslag. 

Artikel 2 

- Er wordt een uitkering toegekend aan gezinnen die een persoon met een handicap opvoeden. De 

persoon met de handicap moet tussen 1 januari en 31 december van het jaar voldoen aan de 

volgende voorwaarden: 

- tussen 0 en 65 jaar zijn 

- ongehuwd zijn 

- 66 % of 80 % invalide zijn of recht op toeslag hebben 

- in Herentals wonen 

- niet werken 

- geen werkloosheids, ziekte- of invaliditeitsuitkering of pensioenuitkering ontvangen. Met 

uitkering wordt bedoeld elke belastbare vergoeding volgens het wetboek van de 

inkomstenbelasting. 

- Voldoet men niet voor de volledige periode aan de voorwaarden dan wordt de subsidie evenredig 

aan het aantal geldige maanden toegekend. Een gedeelte van een maand wordt omgezet naar 

een volledige. 

Artikel 3 

Als de persoon met de handicap tussen 1 januari en 31 december van het jaar van de aanvraag, 

tussen 0 tot en met 20 jaar is en: 

1. 66 % invaliditeit of een toeslag van maximum 14 punten ontvangt en samenwonende is met een 

alleenstaande, bedraagt de jaarlijkse uitkering 110 euro. 

2. 66 % invaliditeit of een toeslag van maximum 14 punten ontvangt en wonende in een gezin, 

samenwonend of inwonend, bedraagt de jaarlijkse uitkering 100 euro. 

3. 80 % invaliditeit of een toeslag van minstens 15 punten ontvangt en samenwonend met een 

alleenstaande, bedraagt de jaarlijkse uitkering 130 euro. 

4. 80 % invaliditeit of een toeslag van minstens 15 punten ontvangt en wonende in een gezin, 

samenwonend of inwonend, bedraagt de jaarlijkse uitkering 120 euro. 

Artikel 4 

Als de persoon met de handicap tussen 1 januari en 31 december van het jaar van de aanvraag, 

tussen 21 en 65 jaar is en: 



 

1. 80 % invaliditeit of een tegemoetkoming van minstens 15 punten ontvangt en samenwonend met 

een alleenstaande, bedraagt de jaarlijkse uitkering 220 euro. 

2. 80 % invaliditeit of een tegemoetkoming van minstens 15 punten ontvangt en wonende in een 

gezin, samenwonend of inwonend, bedraagt de jaarlijkse uitkering 200 euro. 

Artikel 5 

De invaliditeit of het recht op verhoogde kinderbijslag wordt bewezen door een geldig attest, 

afgeleverd door de Federale Overheidsdienst sociale zekerheid of een kinderbijslagfonds. 

Artikel 6 

De aanvrager is verplicht elke wijziging die zich voordoet met betrekking tot de gestelde 

voorwaarden tot het verkrijgen van de uitkering onmiddellijk aan de dienst sociale zaken te melden. 

Artikel 7 

De aanvraag voor deze subsidie moet binnenkomen bij het stadsbestuur van Herentals voor 15 

december van het lopend dienstjaar of de werkdag hieraan voorafgaand indien deze dag in het 

weekend valt. Het college van burgemeester en schepenen kan hierop uitzonderingen toestaan. 

Artikel 8 

In geval van overlijden van de gerechtigde worden de vervallen en niet-uitgekeerde subsidies 

ambtshalve in volgorde uitbetaald aan: 

1. de partner met wie de gerechtigde samenwoonde op het ogenblik van overlijden 

2. de oudste samenwonende persoon met wie de persoon met handicap samenwoonde op het 

ogenblik van het overlijden van de gerechtigde 

3. als de subsidie niet ambtshalve kan worden gegeven, wordt ze uitbetaald aan elkeen die de 

begrafeniskosten heeft betaald van de persoon met de handicap. 

Dit besluit vervangt het besluit van de gemeenteraad van 7 oktober 2008 inzake reglement premie 

voor personen met een handicap tussen 0 en 65 jaar. 

 
 


