
 
 
 

 
 

 

 
 

Vakantietoelage 

 
Goedgekeurd in de Gemeenteraad van 04.07.1977, gewijzigd bij gemeenteraadsbeslissing 
van 01.06.1981, 19.09.1994, 11.01.2010, 29.06.2020. 
 
Artikel 1 — Doel 
 
De subsidie is een tussenkomst in de reiskosten voor chronisch zieken en/of personen met een 
handicap die aan een aangepaste vakantie deelnemen. Op reis gaan als zieke of persoon met 
een handicap zorgt voor extra kosten. Deze toelage betekent een tegemoetkoming voor die extra 
kosten.  
 
Artikel 2 — Definities 
  

• Erkenning verminderde zelfredzaamheid: De punten op de schaal van zelfredzaamheid 
tonen aan welke invloed de chronische ziekte of de handicap heeft op het zelfstandig 
functioneren in het dagelijkse leven. Deze punten worden door een arts van de FOD 
Sociale Zekerheid vastgesteld en geattesteerd. 

• Erkende vereniging of organisatie voor zieken of personen met een handicap: deze 
vereniging of organisatie wordt door een overheid erkend door het krijgen van subsidies 
voor hun werking voor chronisch zieke personen of personen met een handicap. Dit kan 
een vzw of een feitelijke vereniging zijn. 

 
Artikel 3 — Voorwaarden 
 
De subsidie wordt toegekend aan: 

- Meerderjarige personen die  
o op het ogenblik van de vakantie gedomicilieerd zijn in Roeselare EN 
o die chronisch ziek zijn en/of een handicap hebben met een erkenning van 

minstens 12 punten op de schaal van verminderde zelfredzaamheid. 
 

- De vakantie  
o wordt georganiseerd en begeleid door een erkende vereniging of organisatie voor 

chronisch zieken en/of personen met een handicap EN 
o moet minstens uit 4 opeenvolgende overnachtingen bestaan. 
o vindt plaats in het binnen- of buitenland.  

 
Artikel 4 — Bedrag subsidie 
 
Jaarlijks wordt éénmalig 50 euro aan de rechthebbende betaald als deze aantoont in het 
kalenderjaar op vakantie geweest te zijn. 
 
Artikel 5 — Aanvraagprocedure 
 
 



 
 

• De subsidie wordt aangevraagd met het voorziene aanvraagformulier. Dit formulier moet 
volledig door de aanvrager ingevuld en ondertekend worden.  
De organisator van de vakantie vult het aanvraagformulier in of bezorgt een ondertekend 
attest dat dezelfde gegevens als het aanvraagformulier bevat. Het attest van minstens 12 
punten van de FOD Sociale Zekerheid wordt bijgevoegd. 

• Het aanvraagformulier kan in het Welzijnshuis Roeselare gevraagd worden en wordt online 
via de stadswebsite ter beschikking gesteld.   

• Na invulling en ondertekening moet het formulier bezorgd worden aan het college van 
burgemeester en schepenen, ter attentie van het Welzijnshuis, Botermarkt 2, 8800 
Roeselare en dit ten laatste op 31 december van het lopende jaar. 

 
Artikel 6 — Uitbetaling 
 

• Het aanvraagformulier moet ten laatste op 31 december van het lopende kalenderjaar 
ingediend worden. Een aanvraagformulier dat na 31 december van het lopende kalenderjaar 
wordt ingediend omdat de aaneensluitende vakantieperiode van eind december tot begin 
januari liep, wordt in januari van het volgende kalenderjaar betaald. Dit geldt ook voor het 
aanvraagformulier dat in de loop van december wordt ingediend. Deze aanvragen worden 
beschouwd als een aanvraag van het jaar van indiening. 

• De uitbetaling gebeurt op de individuele rekening van de rechthebbende.  

• Bij overlijden van de rechthebbende vóór de uitbetaling van de subsidie, wordt het bedrag 
enkel aan de meewonende partner betaald.  

 
Artikel 7 – Controle en toezicht 
 
In toepassing van de wet van 14 november 1983, betreffende de toekenning en aanwending van 
subsidies, moet de rechthebbende van de subsidie:  

• De Stad toelaten, voor zover als nodig, de echtheid van de gegevens van de 
subsidieaanvraag te controleren en hierover inlichtingen in te winnen met alle middelen die zij 
nodig acht. 

 
Artikel 8 – Terugbetaling 
 
Bij niet naleving van de bepalingen vernoemd onder artikel 7 of op basis van onjuiste of onvolledig 
meegedeelde gegevens, kan het stadsbestuur de subsidie volledig of gedeeltelijk terugvorderen 
of de toekenning van nieuwe subsidies opschorten.  
 
Artikel 9 – Betwistingen/beroep 
 
Alle betwistingen over de toepassing van dit reglement worden beslist door het college van 
burgemeester en schepenen. Betwistingen moeten binnen één maand na kennisgeving van de 
beslissing over de toekenning van de subsidie aan de subsidieaanvrager en per aangetekende 
brief of afgifte tegen ontvangstbewijs gericht worden aan het college van burgemeester en 
schepenen, Botermarkt 2, 8800 Roeselare. De postdatum of datum op het ontvangstbewijs 
gelden als bewijs.  
 
Artikel 10 – Inwerkingtreding 
 
Dit reglement gaat in vanaf 30 juni 2020, heeft een onbepaalde duur en vervangt de vorige 
reglementen met hetzelfde voorwerp. 
 
 
 


