REGLEMENT INZAKE TOEKENNING VAN EEN TEGEMOETKOMING IN
VAKANTIE ZIEKEN EN GEHANDICAPTEN
Artikel 1: Basisprincipe
Met ingang van 1 januari 2010 verleent het OCMW Zonnebeke aan langdurige zieke
of mindervalide inwoners van de gemeente Zonnebeke, een toelage in de kosten
voor aangepast vakantieverblijf. Hiermee erkent het OCMW Zonnebeke het belang
van recreatieve participatie voor personenvoor wie het reguliere vakantieaanbod
ontoegankelijk is.
Artikel 2: Voorwaarden m.b.t. de mindervalide
Om aanspraak te kunnen maken op de toelage dient de langdurige zieke of
mindervalide tegelijkertijd en onverminderd aan volgende voorwaarden te voldoen
a) Inwoner zijn van de gemeente; hiermee wordt bedoeld elke persoon die
ingeschreven is in het bevolkingsregister of –vreemdelingenregister in de
gemeente Zonnebeke, én die er ook effectief woont.
b) Aangedaan te zijn door een vermindering of ontoereikendheid van de
lichamelijke of geestelijke geschiktheid van minstens 66 %; de vaststelling van
deze ongeschiktheid gebeurt aan de hand van het voorleggen van een van
volgende stukken:
- het 'Algemeen attest' van de FOD Sociale Zekerheid waarin vermeld dat
betrokkene minstens 66 % ongeschikt is
- een attest van de mutualiteit waarin vermeld dat betrokkene als invalide
van minstens 66 % wordt erkend.
Artikel 3: Voorwaarden m.b.t. de vakantie
a) Het verblijf in binnen- of buitenland dient minimaal 5 dagen te duren,
reisdagen inbegrepen.
b) De vakantie dient ingericht te zijn door een sociale vereniging en/of erkend
ziekenfonds, door de federale overheid daartoe gemachtigd.
Artikel 4: Aanvraag en toekenning
De aanvraag tot een toelage in vakantie zieken en gehandicapten wordt ingediend bij
het OCMW van Zonnebeke, Langemarkstraat 10, 8980 Zonnebeke aan de hand van
de daartoe bestemde formulieren.
Elke aanvraag dient te gebeuren binnen de drie maanden volgend op het einde van
elk vakantieverblijf en uiterlijk tegen 31 december van het jaar waarin de vakantie
plaatsvond.

De aanvraag gebeurt door de langdurig zieke of mindervalide persoon, of zijn
gevolmachtigde, en wordt door één van hen ondertekend.
Per aanvrager kan jaarlijks slecht één maal een toelage worden toegekend.
De aanvraag bevat volgende elementen:
→naam en rekeningnummer van de langdurig zieke of mindervalide persoon, of zijn
gevolmachtigde
→het attest van de FOD Sociale Zekerheid of de mutualiteit
→het bewijs dat de langdurig zieke of mindervalide persoon tijdens de periode van
de vakantie ingeschreven was in het bevolkings- of vreemdelingenregister van de
gemeente Zonnebeke.
→het attest van de inrichter van de vakantie, waarop de naam van de betrokkene, de
periode van vakantie, de kostprijs en de naam van de sociale vereniging en/of
erkend ziekenfonds staat vermeld.
Binnen de 30 dagen na de uiterlijke datum van aanvraag ( 31 december ) beslist de
Raad voor Maatschappelijk Welzijn tot het al dan niet toekennen van de toelage.
Elke raadsbeslissing m.b.t. toekenning of weigering van de toelage wordt binnen de
acht dagen meegedeeld aan de langdurig zieke of mindervalide persoon, en
eventueel zijn gevolmachtigde.
Artikel 5: Betaling en modaliteiten
-

-

De toelage wordt vastgesteld op maximum 50 € per periode, echter beperkt tot
het bedrag dat belanghebbende aan de inrichtende vereniging heeft moeten
betalen. Dit bedrag geldt voor de periode 01.01.2010 - 31.12.2010 en is
jaarlijks herzienbaar.
De uitbetaling van de toelage vindt plaats in de eerste maand volgend op de
beslissing van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn.

