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 FINANCIELE 
TEGEMOETKOMING AAN 

MINDERVALIDEN 
 

 

 
 
Art.1:  Aan de moeders of de personen die de opvoeding en de verzorging van een 

mindervalide op zich nemen, wordt vanaf 2010 een jaarlijkse toelage verleend, als 

compensatie voor de bijzondere zorgen die dergelijke persoon vereist. 

 

Art.2:  Om deze toelage te kunnen genieten, moeten de rechthebbenden op deze 

toelage gedurende het ganse jaar, voorafgaand aan het jaar waarvoor de toelage wordt 

verleend, hun woon- en verblijfplaats hebben in de gemeente en tevens: 

- voor de mindervalide beneden de 21 jaar, verhoogde kinderbijslag genieten; 

- voor de mindervalide boven de 21 jaar, genieten van een integratie- en 

inkomensvervangende tegemoetkoming vanwege het Ministerie van Sociale Voorzorg, 

met uitsluiting van alle andere sociale uitkeringen. 

 

Art.3:  Het bedrag van deze toelage wordt vastgesteld op : 

- € 298,00 per mindervalide en per jaar, indien deze thuis verzorgd wordt; 

- € 149,00 per mindervalide en per jaar, indien deze persoon in een gespecialiseerde 

instelling is geplaatst en aangepast onderwijs volgt, en gedurende de weekends en 

verlofdagen thuis verzorgd wordt. Voor het vaststellen van het bedrag wordt de toestand 

in aanmerking genomen, zoals hij zich voordeed op 1 januari van het jaar waarvoor de 

toelage wordt toegekend. 

 

Art.4:  De rechthebbende op deze toelage dienen, in de loop van het jaar, hun aanvraag 

schriftelijk in bij het gemeentebestuur, op de daartoe ter beschikking gesteld formulier. 

Bij deze aanvraag dient het bewijs gevoegd: 

- ofwel van verhoogde kinderbijslag 

- ofwel van het genieten van een integratie- en inkomensvervangende tegemoetkoming 

vanwege het Ministerie van Sociale Voorzorg. 

 

Art.5:  De uitkering van de toelage wordt afhankelijk gesteld van de inschrijving en de 

goedkeuring van het daartoe nodige krediet in de begroting. 

 

Art.6:  Dit besluit vervangt alle vroegere besluiten ter zake met ingang van 1 juli 2010. 

 

Art.7:  Afschrift van deze beslissing zal toegestuurd worden aan de heer Gouverneur van 

de provincie. 

 

 

Meer informatie kan u vinden bij: 

 

Dienst Financiën 

 

Mevrouw Christiane Tkint – administratief medewerker  

Tel.:  055-43 17 55 

Christiane.tkint@brakel.be  

 

Gemeentehuis voor het publiek alle werkdagen open van 8u.00 tot 12u.00 en op 

woensdag van 16u.00 tot 19u.30. 
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