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Uittreksel uit de notulen van de Gemeenteraad 

Zitting van: 26 mei 2015 

Aanwezig: Aanwezig de dames en heren:  

Voorzitter : Stephan Titeca 

Burgemeester:                  Claude Van Marcke 

Schepenen:  Rik Colman, Gino Devogelaere, Noël Veys, Jeremie Vaneeckhout,                 

Johan Delrue, Mia Tack-Defoirdt  

Gemeenteraadsleden:  Victor Gerniers, Maurice Vanmarcke, Prudent Lanneau, Greet Coucke, Dirk 

Tack, Anne Marie  Heytens-Ampe, Pascal Desmet, Eddy Recour, Willy 

Demeulemeester, Davy Demets, Yannick Ducatteeuw, Jolanta Steverlynck-

Kokoszko,  Twighi Detavernier, Kim Delbeke 

Waarnemend secretaris: Sonja Nuyttens 

Verontschuldigd: Nicolas Duquesnoy   

  

 
Punt 7. Sociaal Welzijn 
7.1. Goedkeuren opheffen gemeentelijk reglement gezinstoelage d.d. 13 april 2010 en 

goedkeuring nieuw gemeentelijk reglement gezinstoelage m.i.v. 1 januari 2015. 

 

De gemeenteraad, 

Overwegende dat het gemeentebestuur zijn uitgaven grotendeels financiert door belastingen, 

retributies, tarieven of andere regelingen, die ten laste vallen van de inwoners; 

Overwegende dat  sommige regelingen wel, maar andere dan weer geen sociale correcties bevatten; 

Overwegende dat sommige alleenstaanden en gezinnen een bescheiden inkomen hebben en de 

verschillende gemeentelijke lasten moeilijk kunnen dragen; 

Overwegende dat zij daardoor van het gemeenschapsleven dreigen uitgesloten te worden of in 

financiële moeilijkheden dreigen te geraken; 

Overwegende dat het derhalve billijk is voor deze alleenstaanden of gezinnen een financiële 

tegemoetkoming te voorzien; 

Gelet op de actie 3.3.1.3 in het BBC-PLAN 2014-2019 waarbij de gezinstoelage kadert binnen het 

armoedebestrijdingsplan; 

Gelet op de actie 3.3.1.4.in het BBC-plan 2014-2019 waarbij de gemeente oog heeft voor de sociaal 

zwakkeren en hen ondersteuning biedt door ondermeer een sociale toelage te voorzien voor mensen 

met een bescheiden inkomen en deze toelage regelmatig te evalueren en indien nodig aan te passen; 

Overwegende dat na evaluatie blijkt dat een paar aanpassingen in het voordeel van de doelgroep 

aangewezen zijn, wordt in het bestaande reglement voorgesteld om in artikel 1, 3, 6 en 7 een wijziging 

aan te brengen. 

Gelet op het bestaan van een gemeentelijke gezinstoelage voor het laatst vastgesteld bij 

gemeenteraadsbeslissing van 13 april 2010 

Gelet op het gunstig advies van de gezins- en welzijnsraad dd. 4 mei 2015 

Gelet op het gunstig advies van de seniorenadviesraad dd. 4 mei 2015 

Gelet op het Gemeentedecreet van 15 juli 2005, meer bepaald de artikels 248 tot en met 264 

betreffende het bestuurlijk toezicht; 

Gelet op de wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motiveringsplicht van 

bestuurshandelingen, en latere wijzigingen 

 

Na bespreking 

BESLUIT: eenparig 
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Art.1: Het gemeentelijk reglement d.d. 13 april 2010 houdende toekenning gezinstoelage wordt 

opgeheven met ingang van 1 januari 2015. 

Met ingang vanaf 1 januari 2015 zal jaarlijks - voor zover het nodige krediet in de 

gemeentebegroting is opgenomen- onder de hierna vermelde voorwaarden een gemeentelijke 

gezinstoelage toegekend worden aan gezinnen of alleenstaanden die thuis of in een voorziening 

verblijven en in de gemeente Anzegem gedomicilieerd zijn op 01 januari van het jaar van aanvraag. 

 

Art.2: Tot een gezin behoren de aanvrager van de toelage en alle personen die met hem of haar 

samenwonen op 1 januari van het jaar van de aanvraag. 

Met uitzondering voor volgende situatie: 

Een aanvrager die gedomicilieerd is in een plaatselijk woon- en zorgcentrum wordt als een 

alleenstaande beschouwd of als een tweepersoonsgezin indien de partner in dezelfde instelling 

gedomicilieerd is. 

 

Alle personen wier inkomen onafscheidelijk verbonden is met het gezinsinkomen bedoeld in artikel 3 

en 4, worden geacht nog tot het gezin te behoren en worden bij de bepaling van de 

gezinsbestedingscoëfficiënt meegeteld voor een bedrag dat gelijk is aan hun persoonlijke 

bestedingscoëfficiënt x het aantal maanden aanwezigheid in het gezin gedeeld door 12. 

 

 

Art.3: Met het gezinsinkomen wordt bedoeld: 

- Het gezamenlijk belastbaar inkomen van alle gezinsleden, vermeerderd met de 

belastingvermindering op de belastingvrije sommen en verminderd met de basisbelasting en de 

gemeentebelasting. 

-  Kadastraal inkomen: 

De geïndexeerde kadastrale inkomens (GKI) met uitzondering van de eventuele door de aanvrager 

bewoonde eigen woning worden tienvoudig meegerekend bij het gezinsinkomen. 

De geïndexeerde kadastrale inkomens zijn die van het aanslagjaar zoals bedoeld in artikel 4. 

 

 

Art.4: Het aanslagjaar waarvoor alle inkomsten dienen opgegeven,is het 2
de

 jaar vóór het jaar van de 

aanvraag.  

Uitzondering: indien echter het inkomen van het éérste jaar vóór het jaar van aanvraag slechts 

leefloon en kadastraal inkomen bevat, wordt dit jaar in aanmerking genomen. 

Voor het bepalen van het gezinsinkomen dienen volgende bewijsstukken te worden voorgelegd: 

- Aanslagbiljet personenbelasting en aanvullende belastingen FOD Financiën van het te bewijzen 

aanslagjaar. Bij ontstentenis hiervan en als de aanvrager gebruik maakt van ander bewijsmateriaal 

geeft hij volmacht aan het gemeentebestuur om het bedrag van zijn inkomsten bij de 

belastingsdiensten op te vragen. 

- Ingeval van leefloon dient attest OCMW te worden afgeleverd met vermelding van het uitbetaalde 

bedrag voor het te bewijzen aanslagjaar. 

- Aanslagbiljet(ten) onroerende voorheffing van alle eigendommen waarover het gezin beschikt 

 

Art.5: Als bescheiden inkomen wordt beschouwd:  

Een gezinsinkomen zoals bepaald in artikel 3 dat niet hoger is dan: 
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1,25 x het leefloon van een alleenstaande x 1.333 x de (in art.7 gedefinieerde) 

gezinsbestedingscoëfficiënt 

Dit maximum wordt hierna “plafond” genoemd. 

Het leefloon is de som van de 12 maandelijkse leeflonen over het volledige aanslagjaar bedoeld in 

artikel 4. 

 

Art.6: Het minimale bedrag van de gezinspremie bedraagt €25,het maximale bedrag €140. 

 

De premie = 25 € + (plafond – gezinsinkomen) x 460€  

                                                plafond 

 

Art.7: Teneinde rekening te houden met de normale behoeften van een gezin wordt gebruik gemaakt 

van het begrip bestedingscoëfficiënt, dat een maat is voor de uitgaven die een gezin moet doen voor 

elk van zijn leden. De bestedingscoëfficiënt van de verschillende gezinsleden wordt als volgt 

vastgesteld: 

Bestedingscoëfficiënt per gezin: 0.67 

 

Vermeerderd met 

- 0.50 per kind tot 12 jaar 

- 0.70 per kind van 13 tot 25 jaar 

- 0.33 per ander gezinslid 

Deze coëfficiënt wordt aanvullend verhoogd met: 

- 0.10 per gezinslid van minstens 65 jaar 

- 0.33 per gezinslid met attest verhoogde kinderbijslag 6-8 punten (attest FOD Sociale 

Zekerheid), attest min 66%(attest RIZIVof FOD SZ)), attest vermindering verdienvermogen tot 

1/3 of minder (attest FOD SZ) of attest minimum 9 punten vermindering zelfredzaamheid 

(attest FOD SZ) 

- 0.5 per gezinslid  met attest FOD SZ waaruit een vermindering blijkt van minimum 12 punten of 

min.80% 

Leeftijd en attesten en moeten bereikt/toegekend zijn op 1 januari van het aanvraagjaar. 

 

Art.8: De aanvragen, vergezeld van  de nodige bewijsstukken, dienen te gebeuren bij de dienst 

sociaal welzijn. Wie voorheen reeds deze toelage werd toegekend, zal automatisch de 

aanvraagformulieren ontvangen. 

De aanvragen dienen te gebeuren gedurende de maanden mei en juni. 

De uitbetaling volgt in de loop van de maand december. 

 

Art.9: De gemeenteraadsbeslissing van 13 april 2010 houdende vaststelling van een reglement voor 

het toekennen van een gezinstoelage voor de jaren 2010 en volgende wordt opgeheven. Het 

aangepaste reglement treedt in voege vanaf 1 januari 2015. 

 

Art.10: Kennis te geven van dit besluit aan de toezichthoudende overheid volgens de regels vervat in 

het gemeentedecreet van 15 juli 2005 houdende regeling, voor het Vlaamse Gewest, van het 

algemeen bestuurlijk toezicht op de gemeenten. 

 

Gedaan in zitting als ten hoofde 
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Sonja Nuyttens   Stephan Titeca 

Waarnemend Secretaris   Voorzitter 

 

Voor eensluidend afschrift 

Anzegem,  2 juni 2015 

 

Sonja Nuyttens   Claude Van Marcke 

Waarnemend Secretaris   Burgemeester 

 


