
SOCIAAL MEDISCHE PREMIE  – PERSONEN MET EEN HANDICAP OUDER DAN 21 JAAR 

 

    De raad, 

 

Gelet op het raadsbesluit van 27 januari 2022, houdende de toekenning van een sociaal – medische 

premie voor plus 21 jarigen met een handicap; 

Overwegende dat het billijk is in het kader van een gemeentelijk gehandicaptenbeleid om een sociaal 

medische toelage te verstrekken aan plus 21 jarigen met een handicap;  

Gelet op de gevoerde bespreking; 

Besluit : 

Art.  1.- De gemeente Schoten verleent voor een sociaal-medische premie aan plus 21 jarigen  met 

een handicap ingeschreven te Schoten die een vermindering van zelfredzaamheid hebben 

van tenminste 9 punten. Dit voor zover ze niet in een voorziening of woonzorgcentrum 

ingeschreven staan en thuis verzorgd worden. De vaststelling van de vereisten zal moeten 

blijken uit een attest afgeleverd door de Federale Overheidsdienst Sociale Zekerheid, 

bestuursdirectie van de uitkeringen aan personen met een handicap. 

Art.  2.-    Deze premie zal uitbetaald worden aan personen  die  minstens 21 jaar zijn. 

Art.  3.-    De sociaal medische premie is niet  cumuleerbaar met de sociaal pedagogische premie. 

Art.  4.- De premie is gelijk aan het quotiënt dat bekomen wordt door het budget van 80.000 euro,  

na aftrek van het budget voor de sociaal pedagogische premie, te delen door het aantal 

aanvragen op de uiterste inleverdatum zijnde 31 oktober. Ze zal in éénmaal worden 

uitbetaald. Wanneer de plus 21 jarigen met een handicap, rechthebbende op de sociaal 

medische premie, op de dag van de uitbetaling zou overleden zijn, wordt de premie 

uitbetaald aan de partner die op het zelfde adres is ingeschreven. 

Art.  5.- De bestaande dossiers met erkenning voor onbepaalde duur vastgesteld voor 1 januari 

2001 behouden deze premie. 

Art.  6.-    Het toekennen van de premie is steeds afhankelijk van de goedkeuring door de hogere 

    overheid van de daartoe in het gemeentebudget uitgetrokken kredieten. 

Art.  7.-   De aanvraag voor de premie moet schriftelijk samen met het vereiste bewijsstuk ingediend 

worden bij het college van burgemeester en schepenen ten laatste op 31 oktober van het 

lopende jaar. Voor de rechthebbende plus 21 jarigen van vorige dienstjaren met een attest 

met onbeperkte geldigheidsduur, wordt ambtshalve tot uitbetaling overgegaan, na controle 

van identiteit, adres en attest door de dienst pensioenen en sociale premies. 

Art.  8.-   Onderhavig besluit geldt voor het dienstjaar 2022, 2023 en 2024. 

 


