
SOCIAAL PEDAGOGISCHE PREMIE – PERSONEN MET EEN HANDICAP TOT EN MET 21 JAAR 

 

     De raad, 

 

Gelet op het raadsbesluit van 27 februari 2022 ,houdende toekenning van een premie aan met een 

handicap tot 21 jaar; 

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

sociaal pedagogische toelage te verstrekken aan de ouders of aanverwante persoon die de 

opvoeding op zich neemt van een min 21 jarige met een zware handicap;  

Gelet op de gevoerde bespreking; 

Besluit :  

Art.  1.- Een sociaal -pedagogische premie toe te kennen aan de moeder  wonende te Schoten, die 

de lasten van opvoeding en verzorging van min 21 jarige met een zware handicap op zich 

neemt. 

Bij ontstentenis van de moeder komt hiertoe in aanmerking de vader of de verwante 

persoon bij wie de min 21 jarige is opgenomen. Deze premie wordt toegekend voor de 

bijzondere zorgen die deze personen vereisen. 

De min 21 jarige met een handicap dienen eveneens ingeschreven te zijn in Schoten en              

mogen niet in een  voorziening ingeschreven staan. 

Deze toelage zal vertrekt worden  aan de personen met een handicap van 0 tot en met 21 

jaar. 

De min 21 jarigen dienen te genieten van verhoogde kinderbijslag of de zorgtoeslag voor   

kinderen met specifieke ondersteuningsbehoefte. 

De vaststelling van de handicap zal moeten blijken uit het attest afgeleverd door de FOD 

Sociale Zekerheid, het kinderbijslagfonds of het attest  zorgtoeslag voor specifieke 

ondersteuningsbehoefte . 

Art.  2.- De premie bedraagt 246,00 euro per min 21 jarige met een handicap en per jaar en  zal in 

eenmaal uitbetaald worden.   

Art.  3.- Het toekennen en uitbetalen van de premie is steeds afhankelijk van de goedkeuring door 

de hogere overheid, van de daartoe in het gemeentebudget uitgetrokken kredieten.  

Art.  4.- De aanvraag om toelage moet schriftelijk samen met het vereiste bewijsstuk ingediend 

worden bij het college van burgemeester en schepenen uiterlijk op 31 oktober van het 

lopende jaar. 

Art.  5.-   Onderhavig besluit geldt voor het dienstjaar 2022, 2023 en 2024. 

 


