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Betreft:  Aanpassing  voorwaarden voor toekenning  van een VOO tussenkomst 

 

Uittreksel uit het register van de besluiten van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn 

Aanwezig:  Guy ERNON,               Voorzitter , 

                  Raphaël THOMASSEN, Willy GAENS, Marie Louise GOFFIN,  Nicolas  DROEVEN, 

                  Bernard LIEGEOIS,  Hilde BROERS, Christian HERENS en  Marina SLOOTMAEKERS, Leden, 

                  en Freddy CLEENEN,        Secretaris 

 

DE RAAD VOOR  MAATSCHAPPELIJK WELZIJN, 

 

Gezien de besluiten van de gemeenteraad van  23 maart 1980 en  5 december 2002 over de voorwaarden om te 

kunnen genieten van een tussenkomst in  de kosten voor kabeltelevisie; 

 

Gelet op het raadsbesluit van 15 november 2011 waarbij besloten werd het reglement van de gemeente te 

behouden en dus met als voorwaarde voor de toekenning van de VOO tussenkomst het voorleggen door de 

aanvrager  van een attest  van invaliditeit van minstens  66%  van het Ministerie van Sociale Voorzorg, waar 

men vroeger  meer dan 80% invaliditeit moest bewijzen; 

 

Overwegende dat er  geen percentages meer vermeld worden op het algemeen attest uitgegeven door de FOD 

Sociale  Zekerheid maar wel punten; 

 

Overwegende dat enige verwarring ontstond  in de vertaling van het aantal punten en de toegekende percentages; 

 

Overwegende dat een vermindering van het verdienvermogen tot 1/3 overeen stemt met een ongeschiktheid van 

ten minste 66%,  dat een vermindering van zelfredzaamheid van ten minste 9 punten overeen stemt met een 

ongeschiktheid van ten minste 66%; 

 

Overwegende dat de personen die de vorige jaren een vermindering van zelfredzaamheid van 7 of 8 punten  in 

aanmerking kwamen voor de tegemoetkoming , wat nu niet meer het geval zou zijn;  

 

Gezien in het verleden ook een aantal aanvragen werden ingediend door mensen die  in het bezit waren van een 

attest van invaliditeit van 66%  dat door een  ziekenfonds of door een buitenlandse dienst afgeleverd werd; 

 

Gezien ook de afweging diende gemaakt te worden of rekening dient gehouden te worden met  het inkomen van  

de aanvrager; 

 

Gezien de financiële middelen voor de toekenning van deze  tussenkomst  voorzien werden; 

 

Gezien het besluit van de raad voor maatschappelijk welzijn van 23 oktober 2012 

 

Gezien besloten werd  om aan de Gemeente  voor te stellen om de toelage toe te kennen indien de aanvrager  

deel uitmaakt  van  volgende categorie : 

 

“betrokkene  is in het bezit van een algemeen attest van de FOD Sociale Zekerheid, Directie-generaal  

 personen  met een handicap vanaf  7  punten en hij voldoet aan de bijkomende voorwaarde dat zijn inkomen niet 

hoger is dan  de maximumgrenzen om te kunnen genieten van de verhoogde verzekeringstegemoetkoming  in het 

kader van de ziekteverzekering ( WIGW of OMNIO); de huidige grensbedragen hiervoor zijn  een bruto 

belastbaar gezinsinkomen  van 16.306,33€  te verhogen met 3.018,74€ per persoon ten laste” 

 

gezien tijdens het overleg tussen Gemeente en OCMW gevraagd werd om ook het kadastraal inkomen  van de 

aanvrager mee op te nemen in het reglement; 



gezien de verschillende toepassingen van het kadastraal inkomen  bij toekenningen van  tussenkomsten en 

uitkeringen; 

- Voor de toekenning van de studietoelage wordt rekening gehouden met een verhouding van het 

kadastraal inkomen van eigendommen  die niet gebruikt worden voor eigen bewoning en het inkomen 

van de aanvrager; 

- Voor het toekenning van de tegemoetkoming voor hulp aan bejaarden wordt geen rekening gehouden 

met het kadastraal inkomen tot 1.500 € 

- Voor de toekenning van het leefloon wordt geen rekening gehouden met het kadastraal inkomen tot 750 

€, verhoogd met 125 per persoon ten laste 

- Voor tussenkomsten in aanpassingen van woningen voor bejaarden, wordt de tussenkomst toegekend 

indien het kadastraal inkomen lager is dan  een bepaald bedrag; 

 

Gezien de bepaling van de kadastrale waarde zelf al gebaseerd is op een referentiepunt van 1975, dat sindsdien 

niet meer werd aangepast; 

 

Gezien het voorstel om aan de Gemeenteraad te vragen om  in het reglement voor de toekenning van 

tussenkomst voor de kabeltelevisie mee op te nemen dat  het kadastraal inkomen van de aanvrager niet hoger dan  

1.500 €  mag zijn;  en om de grensbedragen  van het bruto belastbaar gezinsinkomen voor recht op toekenning 

mee aan te passen wanneer er een indexaanpassing gebeurt; 

 

Gelet op de mondelinge stemming, met de volgende uitslag : 

 

Naam voor de beslissing tegen de beslissing onthouding 

Ernon Guy X   

Broers Hilde  X   

Droeven Nicolas X   

Gaens Willy X   

Goffin Marie Louise X   

Herens Christian X   

Liegeois Bernard X   

Slootmaekers Marina X   

Thomassen Raf X   

 

B E S L U  I T :  bij  9    stemmen voor,  /   stemmen tegen en  /  onthoudingen 

 

Art. 1 Als bijkomende voorwaarde beslist de raad te kiezen om  de tussenkomst in de kosten van kabeltelevisie 

toe te staan indien het globaal kadastraal  inkomen van de aanvrager niet hoger is dan 1.500 €.  

  

          Art. 2  Deze aanpassing wordt ter goedkeuring voorgesteld aan de gemeenteraad.  

 

Aldus gedaan en staande de zitting goedgekeurd 

 

NAMENS DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN: 

 

De Secretaris,                                                                                                      De Voorzitter,. 

 

 

Freddy CLEENEN                                                                                              Guy ERNON 

 

 

VOOR EENSLUIDEND UITTREKSEL: 

De Secretaris,                                                                                                    De Voorzitter,  

 

 

Freddy CLEENEN                                                                                             Guy ERNON 

 


