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Reglement inzake gemeentelijke zorgtoelage  
 
Artikel 1  
Om de inclusie binnen de gemeente te erkennen, voorziet het gemeentebestuur jaarlijks een 
zorgtoelage. 
 
Artikel 2 
Begunstigden van de zorgtoelage moeten ingeschreven zijn in het bevolkingsregister of in het 
vreemdelingenregister van de gemeente Brecht op 1 januari van het jaar waarop de 
zorgtoelage betrekking heeft.  
 
Artikel 3  
Personen, die omwille van een medische of therapeutische reden, grote hoeveelheden 
verbanden en/of verzorgingsmateriaal nodig hebben (bv. bij incontinentie, chronische 
wondverzorging, sondevoeding, nierdialyse) en personen die thuis palliatief verzorgd worden, 
ondervinden een meerkost door de invoering van het Diftar systeem voor de inzameling van 
restafval. Gemeente Brecht voorziet een jaarlijkse zorgtoelage van 95 euro aan personen die 
bewijsstukken kunnen voorleggen, zoals opgenomen in artikel 3§1 en 3§2.  
 

Artikel 3§1  
Personen met medische of therapeutische noden, dienen een recent medisch attest af 
te leveren waaruit blijkt dat het gaat om een langdurige behandeling van minstens 3 
maanden.  

 
Artikel 3§2  
Personen die thuis palliatief verzorgd worden, dienen een recent medisch attest van 
een erkend netwerk voor palliatieve zorg af te leveren.  

 
Artikel 4  
Gemeente Brecht voorziet een jaarlijkse zorgtoelage van 250 euro aan personen die behoren 
tot één van onderstaande categorieën:  

a) omwille van hun beperking minder of niet meer kunnen werken; 
b) personen met een verminderde zelfredzaamheid;  
c) personen die invalide zijn verklaard door de mutualiteit of 
d) kinderen en jongeren die recht hebben op de zorgtoeslag van het Groeipakket.  

 
Personen met een beperking dienen een attest en betalingsbewijs van de 
tegemoetkoming of uitkering voor te leggen.  
 

Artikel 4§1  
Inkomensvervangende tegemoetkoming.  
De beslissing vermeldt een vermindering van het verdienvermogen tot één derde of 
minder, overeenstemmend met een ongeschiktheid van minstens 66 %.  

 
Artikel 4§2  
Integratietegemoetkoming.  
De beslissing vermeldt een vermindering van de zelfredzaamheid van minstens 7 
punten. 

 
Artikel 4§3  
Zorgbudget voor ouderen met een zorgnood. 
De beslissing vermeldt de vermindering van de zelfredzaamheid van minstens 7 
punten.  
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Artikel 4§4  
Zorgtoeslag voor kinderen met een specifieke ondersteuningsbehoefte.  
De beslissing wordt afgeleverd door de uitbetaler van het Groeipakket.  
 
Voor de uitkering onder artikel 4§5 en artikel 4§6 dient naast het attest een 
aanslagbiljet van 2 kalenderjaren terug voorgelegd te worden. 

 
Artikel 4§5  
Ziekte- en invaliditeitsuitkering met een beslissingsattest van (minstens) 66 % 
werkongeschikt.  
Men dient deze uitkering minstens 1 jaar te ontvangen. Dit jaar dient bereikt te zijn op 
1 januari van het jaar waarin de gemeentelijke zorgtoelage wordt aangevraagd. Om 
aanspraak te maken op de zorgtoelage, dient het bruto belastbaar gezinsinkomen gelijk 
of lager te liggen dan de bedragen van de Europese armoedegrens. Deze bedragen 
zijn afhankelijk van de gezinssituatie. De bedragen van de laatst gepubliceerde 
Europese armoedegrens kan men raadplegen op de gemeentelijke website van Brecht.  
 

 Artikel 4§6  
Uitkering in het kader van de wetgeving van het Fonds van Arbeidsongevallen of het 
Fonds voor Beroepsziekten met een beslissingsattest van (minstens) 33 % 
werkongeschiktheid.  
Men dient deze uitkering minstens 1 jaar te ontvangen. Dit jaar dient bereikt te zijn op 
1 januari van het jaar waarin de gemeentelijke toelage wordt aangevraagd. Om 
aanspraak te maken op de zorgtoelage, dient het bruto belastbaar gezinsinkomen gelijk 
of lager te liggen dan de bedragen van de Europese armoedegrens. Deze bedragen 
zijn afhankelijk van de gezinssituatie. De bedragen van de laatst gepubliceerde 
Europese armoedegrens kan men raadplegen op de gemeentelijke website van Brecht. 
 

Artikel 5 
De in artikel 3§1, artikel 3§2 en artikel 4 opgesomde en noodzakelijk bij te voegen 
bewijsstukken dienen samen te worden voorgelegd en dienen met elkaar in overeenstemming 
te zijn.  
 
Artikel 6 
De aanvraag van de zorgtoelage dient jaarlijks te gebeuren op de daarvoor ter beschikking 
gestelde formulieren die te bekomen zijn op de welzijnscampus Sociaal Huis en op de 
gemeentelijke website. De aanvraag dient uiterlijk 30 september van het lopende jaar te 
gebeuren.  
 
Artikel  7 
Het Vast Bureau wordt belast met de uitvoering van dit reglement. Het is ertoe bevoegd alle 
onderzoeken te laten instellen (eventueel via de sociale dienst van het OCMW) in verband met 
de toepassing van de artikelen van dit reglement. 
 
Artikel 8  
Onderhavig reglement wordt van kracht met ingang van 1 januari 2022 en vervangt de vorige 
raadsbesluiten van: 

- 15 september 1981: gemeentelijke reglementering sociaal medische en pedagogische 
toelage’; 

- 12 oktober 2000: gemeentelijke reglementering sociaal medische toelage; 
- 12 oktober 2000: gemeentelijke reglementering sociaal pedagogische toelage;  
- 14 november 2013: gemeentelijke reglementering sociaal medische toelgae;  
- 8 december 2016: subsidie tot het toekennen van sociale correctie bij de inzameling 

van restafval.  
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Artikel 9 
Deze beslissing zal voor passend gevolg overgemaakt worden aan de gemeentelijke financiële 
dienst, dienst welzijn en de sociale dienst van het OCMW.  
 


