Steunreglement voor vrijetijdsondersteuning

Besluit van de raad voor maatschappelijk welzijn
van 16 december 2019

Artikel 24 van de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens omschrijft “vrije tijd en vakantie”
als een fundamenteel mensenrecht. Het lokaal bestuur van Aalter beschouwt vrije tijd als een
basisbehoefte en als essentieel onderdeel van een menswaardig bestaan.
Met dit reglement wil het lokaal bestuur van Aalter zijn inwoners die het financieel moeilijk hebben om
vrije tijd op te nemen een extra financiële ondersteuning geven.
Artikel 1: voorwaarden
Voorwaarden om in aanmerking te komen voor een financiële steun zijn:
§1 De aanvrager moet gedomicilieerd zijn in de gemeente Aalter op het moment van de aanvraag.
§2 Het maandelijks netto inkomen mag volgend bedrag niet overschrijden:
o Voor een alleenstaande is het maandelijks netto-inkomen maximum gelijk aan het
leefloonbedrag categorie 3, persoon met gezinslast,
o Voor een gezin (gehuwden, samenwonende partners en alleenstaanden met kinderlast)
is het maandelijks netto-inkomen maximum gelijk aan het leefloonbedrag categorie 3,
persoon met gezinslast, verhoogd met 341,13 euro per kind/persoon ten laste.
o Het maandelijks netto belastbaar inkomen van inwonende personen, die niet ten laste
zijn, wordt in rekening gebracht. Dit inkomen wordt echter vrijgesteld voor een bedrag
van 300 euro per maand (inwonende personen kunnen ook zelf een aanvraag indienen,
indien zij voldoen aan de voorwaarden voor een alleenstaande).
o Het maandelijks netto belastbaar inkomen van inwonende personen met een beperking
hoger dan of gelijk aan 80% invaliditeit (=een attest van minimum 12 punten op basis
van de medisch-sociale schaal uitgereikt door de Federale overheidsdienst Sociale
Zekerheid) of minstens de score 30 op de BEL-profielschaal, wordt niet in rekening
gebracht.
§3 Volgende inkomsten zijn vrijgesteld en worden niet in rekening gebracht voor het berekenen van het
maandelijks netto inkomen: kinderbijslag, onderhoudsgeld ontvangen voor kinderen ten laste,
maaltijdcheques en studietoelagen, zorgverzekering, integratietegemoetkoming en de hulp aan
bejaarden.
§4 De aanvrager mag een enige eigendom bewonen. Indien er andere eigendommen zijn die niet
bewoond worden door de aanvrager en er is geen mogelijkheid om deze eigendom op redelijke wijze
ten gelde te maken kan aan het bijzonder comité voor de sociale dienst gevraagd worden hiermee
geen rekening te houden.
§5 Het maandelijks netto inkomen wordt berekend aan de hand van het laatste aanslagbiljet van de
belastingen en indien dit niet voorhanden is aan de hand van loonfiches, attest leefloon,
pensioenfiche, attest mutualiteit, rekeninguittreksels,… Vakantiegeld, eindejaarspremie, teruggaven
belastingen komen in aanmerking voor de berekening van het maandelijks netto inkomen.
§6 Kinderen die een financiële ondersteuning krijgen van Pelicano kunnen geen extra financiële
tussenkomst krijgen aangezien alle kosten voor vrije tijd in dat geval door Pelicano worden betaald.
§7 Het spaargeld mag maximum 6.250 euro bedragen.
§8 Aanmelding gebeurt bij het Rap op Stap- kantoor van Aalter die ook de verdere begeleiding in het
opnemen van vrijetijd voorziet.
§9 De financiële ondersteuning wordt geboden voor kosten in het opnemen van vrijetijd (niet limitatief):
o Lidgelden en inschrijvingsgelden voor sport-, jeugd-, of culturele activiteiten
o Materiaal om te kunnen deelnemen aan sport,- jeugd-, of culturele activiteiten

o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

Huur muziekinstrumenten
Reizen
Uitstappen
Muziekactiviteiten, festivals, bioscoop, theater, …
Musea, tentoonstellingen, …
Sportactiviteiten
Jeugdbeweging
Jaarabonnementen op kranten en tijdschriften
Speelpleinwerking
Sport- en andere vrijetijdskampen
…

§10 Indien de aanvrager ook recht heeft op een tussenkomst volgens het reglement participatie en
sociale activering kan voor de zelfde vrijetijdsactiviteit geen tussenkomst worden gekregen via dit
reglement.
Artikel 3: bedrag
§1 90% van de gemaakte kosten worden betaald, met een maximum van 150 euro per persoon, na
aftrek en bewijsstuk van sociale voordelen (tussenkomst ziekenfonds sportieve activiteiten,
andere…). Het betreft uitgaven verricht vóór 31 december van het lopende jaar.
§2 90% van de gemaakte kosten worden betaald, met een maximum van 200 euro per minderjarig kind,
na aftrek en bewijsstuk van sociale voordelen (tussenkomst ziekenfonds sportieve activiteiten,
andere…). Het betreft uitgaven verricht vóór 31 december van het lopende jaar.
§3 90% van de gemaakte kosten worden betaald, met een maximum van 200 euro per persoon met
een beperking hoger dan of gelijk aan 80% invaliditeit (=een attest van minimum 12 punten op basis
van de medisch-sociale schaal uitgereikt door de Federale overheidsdienst Sociale Zekerheid) of
minstens de score 30 op de BEL-profielschaal. Dit na aftrek en bewijsstuk van sociale voordelen
(tussenkomst ziekenfonds sportieve activiteiten, andere…). Het betreft uitgaven verricht vóór 31
december van het lopende jaar.
Artikel 4: aanvraag
§1 De aanvrager dient een afspraak te maken met de medewerker van het Rap op Stap- kantoor van
Aalter, Europalaan 22, 9880 Aalter. Indien uit dat gesprek blijkt dat de aanvrager en/of de
medewerker van het Rap op Stap- kantoor Aalter vermoeden dat de aanvrager in aanmerking komt
voor de financiële ondersteuning wordt de aanvrager doorverwezen naar een maatschappelijk
werker van het OCMW.
§2 De aanvrager krijgt een afspraak met een maatschappelijk werker van de sociale dienst en neemt
volgende bewijsstukken mee:
o Attest van inkomen van alle meerderjarige gezinsleden
o Attest van gezinssamenstelling
o Eventueel attest van invaliditeit van minstens 80% (=een attest van minimum 12 punten
op basis van de medisch-sociale schaal uitgereikt door de Federale overheidsdienst
Sociale Zekerheid) of minstens de score 30 op de BEL-profielschaal
o Overzicht van de spaar- en zichtrekeningen
§3 Indien de aanvrager in aanmerking komt voor financiële ondersteuning in het opnemen van vrije tijd
laat de maatschappelijk werker dit weten aan de medewerkers van het Rap op stap- kantoor.
§4 Een voorstel tot weigering of een uitzondering op het reglement wordt steeds voorgelegd aan het
bijzonder comité voor de sociale dienst aan de hand van een gemotiveerd sociaal verslag.

Artikel 5: uitbetaling en verantwoording
§1 De aanvrager maakt in samenwerking met het Rap op Stap- kantoor een plan op waarin wordt
uitgewerkt aan welke vormen van vrijetijd de aanvrager de financiële steun wil besteden.
§2 De rechthebbende krijgt 90% van het bedrag wat hij/zij wil besteden aan vrije tijd, met een maximum
zoals beschreven in artikel 3, op zijn/haar rekening gestort.
§3 De rechthebbende bezorgt het bewijsstuk van het besteedde bedrag aan de sociale dienst,
Europalaan 22, 9880 Aalter. Dit uiterlijk één maand nadat de rechthebbende zijn/haar
vrijetijdsactiviteit doorging.
§4 Indien de bewijsstukken niet worden bezorgd verliest de rechthebbende het jaar nadien zijn/haar
recht op deze financiële steun. De rechthebbende wordt hiervan in kennis gesteld door een
beslissing van het bijzonder comité voor de sociale dienst.

Artikel 6: inwerkingtreding
Dit reglement treedt in werking op 1 januari 2020 en eindigt op 31 december 2022.
Artikel 7: stopzetting en terugvordering
Elke wijziging in de sociaal-financiële situatie kan tot een herziening of stopzetting leiden wanneer blijkt
dat er niet meer voldaan wordt aan de voorwaarden van dit reglement.
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