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PROVINCIE                                                                                                                                                   Ingelmunster, 25/03/2014 
WEST-VLAANDEREN 
 
GEMEENTE 

 
INGELMUNSTER 

 

Reglement vakantietoelage voor chronisch zieken en personen met een 

handicap met ingang van 01/01/2014  overeenkomstig de  RMW beslissing 

van 25/03/2014 

1. Begunstigden 

Het OCMW van Ingelmunster verleent jaarlijks een vakantietoelage van maximum 40 

euro aan chronisch zieken en personen met een handicap van de gemeente 

Ingelmunster, die voldoen aan volgende voorwaarden : 

 De inwoners die in aanmerking komen moeten minstens 70 jaar zijn of één van de 

volgende attesten kunnen voorleggen :  

- forfaitaire tegemoetkoming voor chronisch zieken  (info en attest  via het    
ziekenfonds )  

- personen met een handicap  met een ongeschiktheid van minstens 66% of 
een   verdienvermogen tot 1/3 of minder van wat een valide persoon kan 
verdienen op de arbeidsmarkt of met een vermindering van zelfredzaamheid 
van ten minste 9 punten   (attest FOD personen met een handicap) 

- mensen die het jaar voorafgaand aan de vakantie konden genieten van de        
maximumfactuur (info en attest  via het ziekenfonds ) 

 

 Deze inwoners van de gemeente Ingelmunster moeten deelgenomen hebben aan 

een aangepast vakantieverblijf van minstens 5 dagen in binnen- of buitenland. 

Deze vakantie moet georganiseerd worden door een erkende vereniging of 

organisatie voor chronisch zieken en/of personen met een handicap. De 

vakantieganger moet tijdens deze vakantie begeleid worden door een vereniging 

of organisatie voor chronisch zieken of personen met een handicap. 

 

2. Erkende instantie 

De instantie die de vakantie organiseert,  bevestigt op het aanvraagformulier dat de 

aanvrager werkelijk gedurende 5 dagen heeft deelgenomen aan een aangepast 

vakantieverblijf en dat de aanvrager tijdens dit vakantieverblijf begeleid werd door 

de instantie. 
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3.  Toelage 

De toelage bedraagt maximum 40 euro en kan slechts één maal per jaar aangevraagd 

worden aan de Raad voor Maatschappelijk Welzijn. De toelage is niet cumuleerbaar 

met de toelage van socio-culturele participatie 

 

4. Beslissing 

De beslissing tot toekenning gebeurt door de Raad voor Maatschappelijk Welzijn  van 

het OCMW en wordt aan de aanvragers betekend. 

 

5. Uitbetaling  

De uitbetaling gebeurt door het OCMW. 

 

6. Procedure 

Alle aanvragen moeten ingediend worden voor 1 november van het lopende 

kalenderjaar. Aanvragen die ingediend worden na 1 november moeten meegenomen 

worden naar het volgende kalenderjaar. Deze aanvragen blijven beschouwd als een 

aanvraag van het jaar van indiening.  

Eén maal per jaar worden alle toelagen uitbetaald.  

 

7. Betwisting 

Bij betwisting is de Raad voor Maatschappelijk Welzijn bevoegd om een beslissing te 

nemen. 

 

 

 

 


