Reglement sociaal-pedagogische
toelage
Goedgekeurd in de gemeenteraad van 24
september 2012

Hoofdstuk 1: Algemene bepalingen
Art. 1
Aan de ouder of persoon die bewijst rechthebbende te zijn op het verhoogde kindergeld,
wonende in de stad Lier, die thuis (deels) de verzorging en opvoeding op zich neemt van een
kind met een beperking dat voldoet aan de voorwaarden zoals bepaald in art. 2 van dit
besluit, wordt als tussenkomst voor de bijzondere zorgen die dit kind vereist, een sociaalpedagogische toelage verleend in overeenstemming met de bepalingen van dit reglement.
Art. 2
Voor de toepassing van dit reglement wordt verstaan onder:
Kinderen: jonger dan 21 jaar zijn.
Hulpbehoevend:
- het kind is wettelijk voor minstens 66% invalide verklaard of scoort minstens 4
punten in pijler 1 of minstens 6 punten in de 3 pijlers samen(*);
- het kind wordt thuis verzorgd en opgevoed of het kind bezoekt een school, een semiinternaat of een dagcentrum;
- het kind oefent geen belastbare beroepsbedrijvigheid uit.
Mindervermogend: De aanvrager heeft recht op een verhoogde tegemoetkoming in het
stelsel van de ziekte- en invaliditeitsverzekering of bezit een kansenpas (GOMOR) van de
stad Lier.
Hoofdstuk 2: Toelageregeling
Art. 3
De toelage bedraagt 50 euro per maand en per gehandicapt kind.
Art. 4
- De toelage zal om de zes maanden op de rekening van de aanvrager gestort worden.
- De toelage wordt toegekend tot en met de maand waarin de hulpbehoevende 21 jaar
wordt.
- In geval van overlijden van de hulpbehoevende wordt de toelage toegekend tot en
met de maand van het overlijden.
- De toelage gaat in vanaf de maand volgend op de aanvraag.
- De toelage dient jaarlijks aangevraagd te worden.

Hoofdstuk 3: Toekenningsvoorwaarden
Art. 5
De toelage moet worden aangevraagd op de door het stadsbestuur ter beschikking gestelde
formulieren. De aanvraag moet worden aangevuld met een bewijs van verhoogd kindergeld.
Hoofdstuk 4: Toepassings- en controlemaatregelen
Art. 6
De aanvrager is verplicht elke wijziging die zich voordoet met betrekking tot de gestelde
voorwaarden tot het bekomen van de toelage onmiddellijk te melden aan het College van
burgemeester en schepenen.
Art. 7
Alle ten onrechte uitbetaalde toelagen zullen worden teruggevorderd verhoogd met de
wettelijke intresten vanaf de datum van uitbetaling en de eventuele inningskosten.
Hoofdstuk 5: Slotbepalingen
Art. 8
Dit reglement vervangt vanaf 1 januari 2013 het reglement van 17 december 2001
betreffende de toekenning van een sociaal pedagogische toelage.
Art. 9
Afschrift van deze beslissing zal, voor kennisgeving, worden gezonden aan de heer
gouverneur van de provincie Antwerpen.

(*) De handicap of aandoening van het kind wordt geëvalueerd aan de hand van 3 pijlers:
- de lichamelijke en geestelijke gevolgen van de handicap of aandoening;
- de gevolgen ervan voor de deelname van het kind aan het dagelijkse leven;
- de gevolgen voor het gezin.

