
 

24 juni 2014   Reglement terugbetaling sportactiviteiten | 1 

Gezien om gevoegd te worden bij het besluit van de gemeenteraad van 24 juni 2014 betreffende de goedkeuring van 
het gemeentelijk reglement met betrekking tot terugbetaling van inschrijfgelden van sportactiviteiten. 
 

 
REGLEMENT TERUGBETALING INSCHRIJFGELDEN VAN SPORTACTIIVITEITEN 

 
 
Artikel 1 – Doel van het terugbetalingsreglement 
‘Omdat ‘sportkansarmen’ ook aandacht verdienen van het gemeentelijk sportbeleid, worden er maatregelen genomen 
om deze doelgroepen ook aan het sporten te krijgen’. Daarom voorziet het gemeentebestuur een 
terugbetalingsreglement voor sportactiviteiten aan de inwoners van Maarkedal met een beperkt inkomen. Met deze 
middelen biedt de gemeente elke inwoner de kans aan om aan beweging te doen en hen te stimuleren deel te nemen 
aan sportactiviteiten. Dit binnen de perken van de daartoe door de gemeenteraad goedgekeurde kredieten op de 
gemeentebegroting. 
 
Artikel 2 - Begripsverklaring ‘verhoogde tegemoetkoming’ 
Sommige personen met een laag inkomen hebben recht op de verhoogde tegemoetkoming. Zij betalen minder voor 
gezondheidszorg. 
 
Er zijn drie mogelijke voorwaarden om de verhoogde tegemoetkoming te krijgen:  

 ofwel ontvang je een specifieke uitkering; 

 ofwel ben je in het ziekenfonds ingeschreven onder een specifieke hoedanigheid; 

 ofwel op basis van een inkomensonderzoek . 

A. Uitkeringen die recht geven op de verhoogde tegemoetkoming  

 Leefloon of gelijkgestelde steun van het OCMW gedurende drie volledige en ononderbroken maanden.  

 Inkomensgarantie voor ouderen (IGO) of gewaarborgd inkomen voor bejaarden. 

 Tegemoetkoming voor personen met een handicap:  
o integratietegemoetkoming ;  
o of inkomensvervangende tegemoetkoming; 
o of tegemoetkoming voor hulp aan bejaarden. 

 Toeslag voor kinderen met een handicap of aandoening met een erkenning van minstens 66 % 
ongeschiktheid of 4 punten op de eerste pijler van de medisch sociale schaal.  

B. Hoedanigheden die recht geven op de verhoogde tegemoetkoming 

Je bent in het ziekenfonds ingeschreven als:  

 Wees 

 Of als niet-begeleide minderjarige vreemdeling 

C. Op basis van een inkomensonderzoek 

 Je bruto belastbaar gezinsinkomen is het voorbije kalenderjaar lager dan 16 743,70 euro per jaar, verhoogd 
met 3 099,72 euro per bijkomend gezinslid (bedragen geldig voor aanvragen in 2014). 

 Behoor je tot een van onderstaande groepen, is een andere berekeningswijze van toepassing en wordt 
rekening gehouden met een maandinkomen (zie inkomen):  
o gepensioneerden; 

http://www.cm.be/diensten-en-voordelen/ziekte-en-behandeling/specifieke-regelingen/verhoogde-tegemoetkoming/voorwaarden.jsp#uitkeringen
http://www.cm.be/diensten-en-voordelen/ziekte-en-behandeling/specifieke-regelingen/verhoogde-tegemoetkoming/voorwaarden.jsp#hoedanigheid
http://www.cm.be/diensten-en-voordelen/ziekte-en-behandeling/specifieke-regelingen/verhoogde-tegemoetkoming/voorwaarden.jsp#inkomen
http://www.cm.be/diensten-en-voordelen/handicap/inkomen/integratietegemoetkoming/index.jsp
http://www.cm.be/diensten-en-voordelen/handicap/inkomen/inkomensvervangende-tegemoetkoming.jsp
http://www.cm.be/diensten-en-voordelen/handicap/inkomen/hulp-aan-bejaarden.jsp
http://www.cm.be/diensten-en-voordelen/handicap/inkomen/toeslag-voor-kinderen-met-een-aandoening.jsp
http://www.cm.be/diensten-en-voordelen/ziekte-en-behandeling/specifieke-regelingen/verhoogde-tegemoetkoming/veelgestelde-vragen-inkomen.jsp
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o minder-validen; 
o weduwen/weduwnaars; 
o personen die een invaliditeitsuitkering ontvangen; 
o ambtenaren in disponibiliteit van wie de ziekteperiode minstens één jaar bedraagt; 
o militairen die tijdelijk, maar minstens één jaar uit hun ambt zijn ontheven wegens ziekte; 
o eenoudergezinnen; 
o personen die minstens één jaar ononderbroken arbeidsongeschikt of volledig werkloos zijn, of een 

combinatie van beide. 

De verhoogde tegemoetkoming geldt zowel voor betrokkene als de personen ten laste. 
 
 
Artikel 3 – Wie komt in aanmerking voor terugbetaling? 
Inwoners van Maarkedal (en personen ten laste) die genieten van een verhoogde tegemoetkoming van het 
ziekenfonds, kunnen in aanmerking komen voor terugbetaling van deelnamegelden aan sportactiviteiten. 
 
Of je de verhoogde tegemoetkoming hebt - en dus in aanmerking komt voor deze regeling - kun je afleiden van je 
ziekenfondsklever. Je hebt er recht op indien het eerste deel van de code onderaan de klever eindigt op een 1 (bv 
121/121).  
 
Artikel 4 - Welke activiteiten  komen in aanmerking voor terugbetaling? 

 Lidgeld sportvereniging 

 Deelname sportkampen 

 Deelname eenmalige sportactiviteit 

 Fitnessabonnement of initiatiereeks 
 
Artikel 5 - Bedrag en verdeelsleutel 
Inwoners  vermeld onder artikel 2 kunnen tot maximaal 75% van de totale inschrijvingsprijs (na aftrek van de 
voorziene terugbetalingsmogelijkheden bij de mutualiteit van desbetreffende rechthebbende )  van de activiteiten, 
vermeld onder artikel 4,   terugbetaald krijgen.  De toelage wordt toegekend aan de rechthebbende of zijn ouder.  Per 
gezinslid wordt er maximum € 80 terugbetaald op jaarbasis.   
 
Per werkjaar wordt er in de begroting een bedrag van € 800 voorzien.  Wanneer dit krediet onvoldoende is om alle 
aanvragen terug te betalen, worden de aanvragen procentueel en evenredig verminderd.   
 
Artikel 6 - Werkjaar 
De periode vanaf  16 november   van het vorige kalenderjaar tot en met 15 november  van   het lopende kalenderjaar. 
De aanvraag dient uiterlijk op 1 december ingediend te worden.   

 
Artikel 7 – Aanvraag 
De aanvraag gebeurt op het aanvraagformulier die door de dienst vrije tijd  ter beschikking gesteld worden en bevat 
volgende gegevens: 

 naam en volledig adres van de aanvrager, 

 rekeningnummer van de aanvrager met vermelding van de naam en het adres van de rekeninghouder. 
 

Het aanvraagformulier is vergezeld van : 

 een bewijsstuk van deelname en betaling van de sportactiviteit  aan de inrichtende organisatie.  Het 
bewijsstuk van deelname vermeldt minstens de naam, plaats, datum en kostprijs van de sportactiviteit. 

 Een bewijsstuk dat men in aanmerking komt voor de verhoogde tegemoetkoming 
o Ziekenfondsklever 
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o Of attest door ziekenfonds 
 
Artikel 8 
Dit reglement treedt in werking na de goedkeuring in de gemeenteraad van 24 juni 2014. 
 
 


