
 
 
 

 Gemeentelijke reglementering sociaal medische toelage 
  

 
Art. 1: De gemeentelijke sociaal medische toelage wordt verleend aan 
personen met een handicap welke de verder in dit reglement opgesomde 
bewijsstukken kunnen voorleggen. 
 
Art. 2: De persoon met een handicap moet ingeschreven zijn in de 
bevolkingsregisters van de gemeente Brecht en moet de leeftijd van 21 jaar 
bereikt hebben op 01 januari van het jaar waarop de toelage betrekking heeft. 
 
Art. 3: De persoon met een handicap moet één van de onderstaande 
erkenningen bekomen hebben en een attest dienaangaande kunnen 
voorleggen:  
 
Of 

1. Een erkenning hebben van het Ministerie van Sociale Zaken inzake 
de vermindering van het dienvermogen tot één der de of minder, 
overeenstemmend met een ongeschiktheid van minstens 66 % (attest 
van het Ministerie van sociale Zaken – of kopie van de 
toekenningsbeslissing). 

Of  
2. Een erkenning hebben van het Ministerie van sociale Zaken 

betreffende de vermindering van de zelfredzaamheid van minstens 9 
punten inzake de toekenning van de tegemoetkoming hulp aan 
bejaarden (attest van het Ministerie van Sociale Zaken – of kopie van 
de toekenningsbeslissing). 

Of 
3. Minstens 66 % werkongeschikt verklaard zijn in het kader van de 

Ziekte- en Invaliditeitsverzekering en dit gedurende ten minste 1 jaar 
(“invalide van de ziekenkas”). Dit jaar dient bereikt te zijn op 1 januari 
van het jaar waarin de toelage wordt aangevraagd (attest - welk 
jaarlijks vernieuwd dient te worden – afgeleverd door de mutualiteit). 

Of  
4. Minstens 66 % bestendig werkongeschikt verklaard zijn in het kader 

van de wetgeving op het Fonds voor Arbeidsongevallen of het Fonds 
voor Beroepsziekten (attest af te leveren door het fonds voor 
arbeidsongevallen en/of beroepsziekten). 
 

Art. 4: Overeenkomstig het voorgelegde attest waaruit de invaliditeitsgraad 
blijkt dient eveneens het bewijs te worden voorgelegd waaruit het genot blijkt 
op één van volgende uitkeringen:  
 
Of  

1. Een tegemoetkoming aan personen met een handicap, met name 
‘inkomensvervangende tegemoetkoming / integratietegemoetkoming’, 
toegekend door de Federale Overheidsdienst Sociale Zekerheid.   

Of 
2. Een tegemoetkoming hulp aan bejaarden, toegekend door het 

Federale Overheidsdienst Sociale Zekerheid. 
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Of  
3. Een uitkering in het kader van de ziekte- en invaliditeitsverzekering, 

uitgekeerd door de mutualiteit waarbij de persoon met een handicap is 
aangesloten. 

Of  
4. Een uitkering ontvangen vanwege het Fonds voor Arbeidsongevallen 

of het Fonds voor Beroepsziekten. 
 
Art. 5: De in artikel 3 en 4 opgesomde en noodzakelijk bij te voegen 
bewijsstukken dienen samen te worden voorgelegd en dienen met elkaar in 
overeenstemming te zijn (attest genoemd in art. 3.1 vraagt om bewijsstuk 
genoemd in art. 4.1, …). 
 
Art. 6: De aanvraag tot het bekomen van deze toelage dient jaarlijks te 
gebeuren op daarvoor ter beschikking gestelde formulieren te bekomen op het 
gemeentehuis van Brecht en dient te gebeuren uiterlijk op 31 december van 
het lopende jaar.  
Wie eenmaal de SMT heeft ontvangen zal het volgende jaar automatisch een 
nieuw aanvraagformulier toegestuurd krijgen. 
 
Art. 7: De behoorlijk ingevulde formulieren, vergezeld van de nodige 
bewijsstukken (zie art. 3-4-5) dienen tijdig, voor 31 december toe te komen bij 
het gemeentebestuur. 
 
Art. 8: De toelage bedraagt op 01/01/2017: 210 euro per persoon met een 
handicap en is jaarlijks betaalbaar.  
 
Art. 9: De uitbetaling van deze toelage zal geschieden op de daartoe in de 
gemeentebegroting in te schrijven krediet. Uitbetaling zal derhalve slechts 
mogelijk zijn in zover voor het betrokken dienstjaar een krediet daartoe in de 
begroting is voorzien en goedgekeurd.  
 
Art. 10: Het college van burgemeester en schepenen wordt belast met de 
uitvoering van dit reglement. Het is ertoe bevoegd alle onderzoeken te laten 
instellen (eventueel via sociale dienst van het OCMW) in verband met de 
toepassing van de artikelen van dit reglement. In uitzonderlijke gevallen kan 
het schepencollege om gemotiveerde redenen uitzonderingen toestaan.  
 
Art. 11: Deze toelage is niet cumuleerbaar met de sociaal pedagogische 
toelage welke door de gemeente Brecht wordt toegekend aan kinderen en 
jongeren met een handicap jonger dan 21 jaar.  
 
Art. 12: Onderhavig reglement wordt van kracht met ingang van 01/01/2017 
en vervangt het vorige raadbesluit van 14/11/2013, 12/10/2000 en 
15/09/1981.  
 
Art. 13: Deze beslissing zal voor passend gevolg overgemaakt worden aan de 
gemeenteontvanger en dienst welzijn.  
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