
Reglement van de gemeentelijke toelage voor personen 
met een beperking 
 
 
Artikel 1.- Het gemeentebestuur voorziet een toelage voor personen met een beperking.  
 
 
Artikel 2.- De personen met een beperking moeten voldoen aan een aantal voorwaarden.  
 
2.1. Cumulatieve voorwaarden met betrekking tot de personen met een beperking:  
 
2.1.1 De persoon met een beperking beschikt over 1 van onderstaande attesten: 

 -21 jarigen: de aanvrager beschikt over een attest van verhoogde kinderbijslag van de FOD 
Sociale Zekerheid 

 -65 jarigen: de aanvrager beschikt over een attest IVT/ITT van minstens 9 punten 
zelfredzaamheid beoordeeld aan de hand van de zelfredzaamheidscriteria van de FOD 
Sociale Zekerheid 

 +65 jarigen: de aanvrager beschikt over een attest THAB van minstens 9 punten 
zelfredzaamheid beoordeeld aan de hand van de zelfredzaamheidscriteria van de FOD 
Sociale Zekerheid 

 
2.1.2. De persoon met een beperking is minstens één maand, voorafgaand aan de datum van 
aanvraag, ingeschreven in het bevolkingsregister of het vreemdelingenregister van de gemeente 
Lummen, en verblijft er ook effectief. 
 
 
2.2.  Bijkomende voorwaarden met betrekking tot de personen met een beperking:  
 
2.2.1.  Voor personen met een beperking minder dan 12 punten zelfredzaamheid:  
De persoon met een beperking geniet, op het moment van de aanvraag, van de voorkeurregeling 
inzake terugbetaling van gezondheidszorgen (VT = Verhoogde Tegemoetkoming).  
 
Personen met een beperking vanaf 12 punten zelfredzaamheid en personen met een attest 
verhoogde kinderbijslag hebben recht op de toelage, zonder enige bijkomende voorwaarde. 
 
 
Artikel 3.- De aanvraag voor de toelage voor personen met een beperking wordt ingediend bij de 
thuiszorgdienst van het OCMW. De aanvrager verbindt er zich toe elke wijziging die zich voordoet in 
verband met de gestelde voorwaarden onmiddellijk aan de thuiszorgdienst van het OCMW te melden. 
 
 
Artikel 4 .- De voorwaarden, vermeld in artikel 2, worden bewezen aan de hand van de volgende 
documenten: 

1. Uittreksel uit het bevolkingsregister of het vreemdelingenregister; 
2. Attest van verhoogde kinderbijslag van de FOD Sociale Zekerheid óf attest van de FOD 

Sociale Zekerheid met een mindervaliditeitsscore van minstens 9 punten; 
3. Attest Verhoogde Tegemoetkoming, enkel voor personen met een attest van de FOD Sociale 

Zekerheid van minder dan 12 punten. 
 
De aanvrager geeft de thuiszorgdienst de toestemming om deze bewijzen te raadplegen in de 
kruispuntenbank of brengt deze documenten zelf mee.  
 
 
Artikel 5 .-Het bedrag van de toelage voor personen met een beperking hangt af van het 
gereserveerde budget en het aantal goedgekeurde aanvragen. De jaarlijkse toelage kan maximum 
124 euro bedragen.  
 
De toelage voor personen met een beperking wordt jaarlijks uitbetaald en gaat in vanaf het jaar waarin 
de toelage werd aangevraagd, mits goedkeuring door het College van burgemeester en schepenen. 



 
Het College van burgemeester en schepenen moet de mogelijkheid hebben het dossier te behandelen 
op het laatste College van burgemeester en schepenen van het kalenderjaar.  
 
 
Artikel 6 .- Ingeval van overlijden in de loop van het jaar, wordt er geen toelage meer uitbetaald aan 
de nabestaanden. 
 
 
Artikel 7.- Eénmaal aangevraagd en toegekend, blijft de toelage gelden zolang aan de voorwaarden 
is voldaan. Bij wijziging van de toestand wordt het dossier herzien. 
 
 
Artikel 8.- Foutieve of onvolledige aangiften hebben gehele of gedeeltelijke schrapping of 
terugvordering van de toelage tot gevolg. 
 
 
Artikel 9.- Het College van burgemeester en schepenen is belast met de uitvoering van dit besluit. 
 
 
Artikel 10.- Dit reglement treedt in voege vanaf 1 januari 2018. 
 
 


