Reglement inzake toekenning van een vakantietoelage aan personen met een handicap en
langdurige zieken
Artikel 1
Er wordt jaarlijks een toelage toegekend aan personen met een handicap en/of langdurige zieken
als tussenkomst in de kosten van een vakantie in binnen en/of buitenland. Deze vakantie moet
worden georganiseerd door een sociale vereniging, schoolinstelling voor bijzonder onderwijs of een
erkend ziekenfonds.
Vervoer en/of verblijf moeten aangepast zijn aan de noden van de personen met een handicap
en/of langdurige zieken. De vakantie (verblijf + reisdagen) moet minstens vijf dagen duren.
Artikel 2
Het bedrag van de jaarlijkse toelage wordt vastgesteld op 75 EUR. De toelage wordt evenwel
beperkt tot het bedrag dat de aanvrager heeft moeten betalen aan de inrichter als tussenkomst in
het vakantieverblijf.
Artikel 3
Per kalenderjaar kan slechts eenmaal aan dezelfde begunstigde een vakantietoelage worden
toegekend.
Artikel 4
Komen in aanmerking voor deze toelage :
De personen die op het ogenblik van de aanvang van de vakantie zijn ingeschreven in de
bevolkingsregisters van de gemeente en die:
- op de datum van de aanvang van de vakantie minstens een jaar 66% arbeidsongeschikt zijn.
Voor de vaststelling van deze arbeidsongeschiktheid geldt de regelgeving inzake de ziekte- en
invaliditeitsverzekering.
- op de datum van de aanvang van de vakantie getroffen zijn door een invaliditeit van 66% zijnde
een vermindering van het verdienvermogen tot een derde of minder van wat een valide persoon
door een of ander beroep op de algemene arbeidsmarkt kan verdienen (criterium in toepassing
van het K.B. van 08/02/2006). Voor de vaststelling van dit percentage geldt de reglementering
inzake tegemoetkomingen en/of voordelen aan personen met een handicap, de verhoogde
kinderbijslag en de wetgeving op arbeidsongevallen en beroepsziekten.
Artikel 5
Elke aanvraag dient schriftelijk te gebeuren, dit ten laatste op 31 januari van het jaar volgend op
de begindatum van de vakantieperiode.
Bij de aanvraag dienen alle bewijsstukken gevoegd waaruit blijkt dat de aanvrager voldoet aan alle
voorwaarden tot het bekomen van de toelage.
Artikel 6
De uitbetaling zal gebeuren binnen de perken van de beschikbare kredieten die zijn vermeld in het
overzicht van de te verstrekken subsidies per beleidsveld (zie toelichting bij budget).

