
 

 

Gemeente & OCMW Zandhoven     Liersebaan 12 – 2240 Zandhoven 1 

 

HET REGLEMENT M.B.T. DE 
VRIJETIJDSTOELAGE 

 

Goedgekeurd door de gemeenteraad in zitting van 19 december 2019 
Gepubliceerd op de gemeentelijke website op 23 december 2019 

 

Artikel 1: Doelstelling 

Vrijetijdsbeleving beïnvloedt sterk het welbevinden en het welzijn van mensen en 

draagt bij aan de maatschappelijke integratie en participatie aan de samenleving. 
Daarom wil het lokaal bestuur ervoor zorgen dat iedere inwoner kan participeren aan 
het vrijetijdsleven, met extra ondersteuning voor kwetsbare personen. Door 

vrijetijdsparticipatie te subsidiëren onder de vorm van een vrijetijdstoelage, 
verhogen we de kansen voor het brede publiek om van cultuur, sport en jeugdwerk 
te kunnen proeven. 

 
Artikel 2: Doelgroep 

Volgende personen komen in aanmerking voor een vrijetijdstoelage: 

- Inwoner zijn van Zandhoven 
- Personen die recht hebben op de verhoogde tegemoetkoming van de ziekte- en 
invaliditeitsverzekering (VT of VT-statuut) 

OF 
Personen met beperkte bestaansmiddelen volgens berekening Sociale dienst OCMW 

 
Artikel 3: Voorwaarden 

Het recht op de vrijetijdstoelage moet gestaafd worden met één van de volgende 
documenten: 

- een klevertje van de mutualiteit waarbij de code onderaan eindigt op 1 
- een recent attest van de Sociale dienst van het OCMW 

Artikel 4: Financiële ondersteuning 

De vrijetijdstoelage geeft recht op een terugbetaling van de gemaakte kosten van de 
hiernavolgende vrijetijdsactiviteiten: 

- 50% voor lidgeld, uitstappen, kampen van jeugd-, sport- en cultuurverenigingen 
van Zandhoven 
- 50% voor gemeentelijke activiteiten zoals grabbelpas, sportkampen, bibliotheek, 

Stedelijke Academie voor Muziek, Woord en Dans (SAMWD) 
- 50% voor schooluitstappen en schoolreizen 
- 50% voor schoolvervoer georganiseerd via de school 

- 25% korting op kilometervergoeding Buurtbus 
De maximale terugbetaling per kalenderjaar bedraagt: 
- Kinderen tot en met 18 jaar: 150,00 euro per jaar 

- Volwassenen vanaf 19 jaar: 50,00 euro per jaar 
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Artikel 5: Indienen van de aanvraag 

Personen die in aanmerking kunnen komen voor de vrijetijdstoelage dienen zich met 
de juiste documenten aan te melden in het gemeentehuis. 

De aanvraag moet jaarlijks hernieuwd worden. Mits toestemming van de aanvrager 
gebeurt de hernieuwing van de aanvraag automatisch op basis van de inlichtingen 
verkregen via de Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid. 

 
Artikel 6: Behandeling van de aanvraag 

De vrijetijdstoelage wordt aangevraagd in het gemeentehuis. Een medewerker van 

het OCMW gaat na of de aanvrager voldoet aan de voorwaarden. Aan de aanvrager 
die in aanmerking komt, wordt een vrijetijdspas bezorgd geldig voor 1 kalenderjaar. 

De nuttige persoonsgegevens worden opgenomen in een lijst die dient als basis voor 
de verdere administratieve verwerking. 

 
Artikel 7: Uitbetaling 

De vrijetijdstoelage wordt enkel uitbetaald mits voorlegging van een geldig 
betalingsbewijs van het lidgeld of deelnameprijs van een in aanmerking komende 

vrijetijdsactiviteit. 
De uitbetaling van de vrijetijdstoelage aan de rechthebbenden zal halfmaandelijks 
gebeuren. 

 
Artikel 8: Controle 

Het OCMW behoudt zich het recht de gegeven informatie en bewijsstukken te 

verifiëren. 

 
Artikel 9: Maatregelen bij het verschaffen van onjuiste gegevens of 
misbruik 

Het OCMW-bestuur kan de uitbetaalde toelage geheel of gedeeltelijk terugvorderen 
indien deze werd toegekend op basis van een onjuiste aanvraag. 

 

Artikel 10. 

Dit reglement treedt in werking op 1 januari 2020. 

 


