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Wagemans, raadslid ; mevrouw Eva Brandwijk, raadslid ; mevrouw Susy Matthijs, raadslid ; de heer 
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Beschrijving

Context, relevante voorgeschiedenis en fasen
Het bestuursakkoord en de meerjarenplanning 2020-2025 voorzien in een financiële steun aan 
gezinnen/alleenstaanden die een persoon met een handicap tussen 0 en 65 jaar opvangen. Herentals 
heeft een reglement premie voor personen met een handicap. Dit reglement geldt tot 31 december 
2019 en moet opnieuw gestemd worden.

Juridische grond
 Decreet lokaal bestuur

Argumentatie
Eén van de doelstellingen opgenomen in de meerjarenplanning 2020-2025 van de stad Herentals is 
dat de stad haar steun wil verlenen aan gezinnen/alleenstaanden die de zorg voor een persoon met 
een handicap op zich nemen. Een persoon met een handicap brengt in een gezin veel extra zorgen en 
kosten met zich mee.



Bij het vastleggen van de toekenningsvoorwaarden wordt niet alleen rekening gehouden met de 
ziekte of de handicap maar ook met de gevolgen die de aandoening heeft op deze persoon en het 
gezin. 

De subsidie is een blijk van waardering van de stad voor de gezinnen/alleenstaanden die zorgen voor 
een persoon met een handicap.

In het reglement van 2014-2019 werd rekening gehouden met de graad van zelfredzaamheid en 
gezinssituatie. 

De raad voor personen met een handicap opteert nu voor de subsidie te wijzigen als volgt :

 Voor personen met een handicap van - 21 jaar wordt éénzelfde bedrag van 135 euro (120 x 
1.12 index) uitbetaald.

 Voor personen met een handicap van +21 jaar wordt éénzelfde bedrag van 250 euro (220 x 
1,12 index) uitbetaald.

De raad voor personen met een handicap heeft op 24 april 2019 gunstig advies verleend.

Besluit

De raad van maatschappelijk welzijn delegeert de bevoegdheid voor het behandelen van de 
individuele dossiers aan het bijzonder comité voor de sociale dienst. 

De raad van maatschappelijk welzijn keurt het volgend reglement goed:

Subsidies 2020 - 2025

Subsidiereglement voor personen met een handicap tussen 0 en 65 jaar

1. Periode

Het reglement geldt van 1 januari 2020 tot en met 31 december 2025.

2. Doel

De stad wil als blijk van waardering een financiële steun geven aan gezinnen die een persoon met 
een handicap tussen 0 en 65 jaar opvangen.

3. Doelgroep

Het reglement kan ingeroepen worden door gezinnen die de zorg voor een personen met een 
handicap tussen 0 en 65 jaar dragen.

4. Voorwaarden

Er wordt een subsidie toegekend aan gezinnen die de zorg dragen voor een persoon met een 
handicap, die tussen 1 januari en 31 december van het jaar voldoet aan de volgende voorwaarden :

 in Herentals wonen



 tussen 0 en 65 jaar zijn
 ongehuwd zijn
 indien de persoon met een handicap jonger is dan 21 jaar moet de betrokkene recht hebben 

op een zorgtoeslag voor kinderen met specifieke ondersteuningsbehoeften (de vroegere 
verhoogde kinderbijslag)

 indien de persoon met een handicap tussen 21 jaar en 65 jaar is, moet de betrokkene 
minstens 15 punten scoren bij FOD sociale zekerheid

 niet werken
 geen werkloosheids-, ziekte- of invaliditeitsuitkering of pensioen ontvangen. Personen met 

een handicap die een niet-belastbare vergoeding, volgens het wetboek van de 
inkomstenbelasting, ontvangen, zijn niet uitgesloten voor het verkrijgen van deze subsidie: 
de integratie- en inkomensvervangende tegemoetkoming zijn voorbeelden van een niet-
belastbare vergoeding.

 voldoet men niet voor de volledige periode aan de voorwaarden dan wordt de subsidie 
evenredig aan het aantal geldige maanden toegekend.

De invaliditeit of het recht op zorgtoeslag voor kinderen met een specifieke ondersteuningsbehoefte 
wordt bewezen door een geldig attest, afgeleverd door FOD sociale zekerheid, dienst personen met 
een handicap, Kruidtuinlaan 50, 1000 Brussel.

5. Aanvraag

De aanvrager vraagt de premie aan via het aanvraagformulier op de website van de stad Herentals of 
dient de aanvraag in op het dienstencentrum Convent2, Augustijnenlaan 26/1, 2200 Herentals. Dit 
moet jaarlijks gebeuren, ten laatste op 15 december.

Laattijdige aanvragen worden niet behandeld. Het bijzonder comité voor de sociale dienst kan hierop 
uitzonderingen toestaan.

6. Betaling 

 De subsidie voor de personen met een handicap tussen 0 en 20 jaar bedraagt 135 euro.
 De subsidie voor de personen met een handicap tussen 21 en 65 jaar bedraagt 250 euro.

De subsidie wordt uitbetaald wanneer de gerechtigde voldoet aan de voorwaarden, en gebeurt bij 
overschrijving.

7. Betwisting

Het bijzonder comité voor de sociale dienst behandelt alle betwistingen. 

Indien de aanvrager onjuiste gegevens gebruikt voor het verkrijgen van de subsidie, kan het bijzonder 
comité voor de sociale dienst het uitgekeerde bedrag terugvorderen en de aanvrager uitsluiten voor 
verdere subsidiëring.

8. Procedure 

Dit reglement wordt aan de toezichthoudende overheid overgemaakt. Het reglement wordt 
afgekondigd en bekendgemaakt overeenkomstig het decreet lokaal bestuur.



Openbare stemming op besluit 1
- unaniem voor

Aldus beslist in bovenvermelde zitting,
Namens de raad voor maatschappelijk welzijn 

de algemeen directeur 
Dirk Soentjens

de voorzitter
Bart Michiels


