
 

 

Subsidie verenigingen voor gehandicaptenzorg. 
 

  

Artikel 1.- Binnen de kredieten van de door de hogere overheid goedgekeurde begroting 

verleent de gemeente Sint-Pieters-Leeuw een subsidie aan de instellingen voor 

gehandicapten die erkend zijn door het Vlaams agentschap voor personen met 

een handicap. 

 

Onder “personen met een handicap” worden verstaan, personen die misvormingen, 

aandoeningen of afwijkingen vertonen van zowel lichamelijke als van geestelijke 

aard, waardoor hun inschakeling in het maatschappelijk leven moeilijkheden met 

zich brengt. 

 

Dienstverlenende verenigingen zijn verenigingen die hulp bieden bij de oplossing 

van de algemene en de dagelijkse problemen (dienstbetoon in de enge zin van het 

woord) van : 

- ofwel alle personen met een handicap 

- ofwel diegenen die lijden aan de handicap waarvoor de vereniging is 

opgericht; dit volgens de statuten van de betreffende vereniging. 

 

Voor de toepassing van dit reglement wordt alleen rekening gehouden met de 

personen met een handicap die volgens het rijksregister woonachtig zijn in de 

gemeente Sint-Pieters-Leeuw. 

 

Artikel 2.- Om in aanmerking te komen voor een subsidie dient door de erkende instelling een 

schriftelijke aanvraag ingediend te worden bij het college van burgemeester en 

schepenen van de gemeente Sint-Pieters-Leeuw en dit ten laatste op 31 december 

van het desbetreffende aanslagjaar. 

 

De aanvrager van een subsidie dient bij zijn aanvraag een lijst te voegen van de 

opgevangen personen volgens het rijksregister woonachtig in de gemeente Sint-

Pieters-Leeuw. 

 

Artikel 3.- De subsidie bedraagt 125 € per persoon met een handicap die door de instelling 

wordt opgevangen. 

 

Artikel 4.- De subsidie wordt uitgekeerd door overschrijving op post- of bankrekening 

overeenkomstig de wettelijke bepalingen inzake de gemeentecomptabiliteit. 

 

Artikel 5.- Artikel 5. Indien blijkt dat onjuiste gegevens zijn verstrekt of indien de voorwaarden 

van dit besluit niet zijn nageleefd, kan het college van burgemeester en schepenen 

de op grond van dit reglement toegekende subsidie geheel of gedeeltelijk 

terugvorderen. 

 

Artikel 6.- Dit subsidiereglement is van toepassing vanaf 1 januari 2011 
 
 


