Voorwaarden m.b.t. de toekenning van een sociaalpedagogische premie
1. De aanvrager dient op het ogenblik van de aanvraag minstens één jaar
ingeschreven te zijn in de bevolkingsregisters van de stad Nieuwpoort.
2. De aanvrager-begunstigde neemt de verzorging van een kind op zich dat voldoet
aan volgende bijzondere voorwaarden:
a. Het kind is niet ouder dan 18 jaar.
b. Het kind verblijft niet permanent in een instelling.
c. Het kind is niet tewerkgesteld in een beschutte werkplaats.
d. Het kind beschikt niet over een belastbaar inkomen.
3. De aanvrager dient
-

OFWEL een bewijs voor te leggen waaruit blijkt dat het kind erkend is als
persoon met een beperkte graad van zelfredzaamheid (vanaf 12 punten)
afgeleverd door de FOD Sociale Zekerheid.

-

OFWEL het door de stad ter beschikking gestelde evaluatieformulier m.b.t. de
zelfredzaamheid door de behandelende arts van het kind te laten invullen,
waarbij een quotering van 12 punten of meer wordt bekomen.
De arts duidt tevens de geldigheidsduur van de quotering aan (1 jaar / 3 jaar /
onbeperkt)
De door de arts ingevulde formulieren worden gecontroleerd door een door de
stad aangestelde controledokter die een controlebezoek brengt aan de
aanvrager. De kosten voor dit controlebezoek vallen ten laste van de stad.

4. De aanvrager voldoet aan de inkomensvoorwaarde: Het gezamenlijk netto
belastbaar inkomen van alle personen gedomicilieerd op het adres van de
aanvrager – met uitzondering van het inkomen van bloed- en aanverwanten tot
en met de derde graad – mag niet meer bedragen dan 1,5 keer het leefloon. Het
inkomen wordt bewezen aan de hand van het recentste aanslagbiljet in de
personenbelasting. In het geval er geen aanslagbiljet werd opgemaakt wordt een
attest van de FOD Financiën voorgelegd.
5. De schriftelijke aanvraag om in aanmerking te komen als gerechtigde moet aan
het college van burgemeester en schepenen worden gericht en dit enkel via het
door het stadsbestuur ter beschikking gestelde formulier Aanvraag
sociaalpedagogische premie. De aanvraag is pas geldig als alle vereiste
bewijsstukken zijn toegevoegd.

Aanvullend:
De premie wordt vanaf de eerste maand volgend op de maand van aanvraag toegekend,
mits voorlegging van de vereiste bewijsstukken. De aanvraag moet jaarlijks vernieuwd
worden voor 31 december via het formulier Aanvraag sociaalpedagogische premie en
vergezeld van een attest van de school of instelling waaruit blijkt welke dagen het kind
thuis verblijft.
De premie bedraagt 224 euro per jaar en wordt per semester (6 maanden) uitbetaald.

De premie komt toe aan de moeder of de persoon die haar vervangt of in geval van
echtscheiding de ouder bij wie het kind gedomicilieerd is.
De begunstigde is gehouden het stadsbestuur in te lichten omtrent alle wijzigingen die
een invloed hebben op de toekenning van deze sociaalpedagogische premie. De toelage
kan geschorst en eveneens teruggevorderd worden voor eenzelfde periode als waarin zou
blijken dat deze onrechtmatig is toegekend.
Geldend reglement: raadsbesluit dd. 17 december 2020 houdende aanpassing reglement
sociale premies voor personen met een handicap, langdurig zieken en zorgbehoevenden.
Stad Nieuwpoort verwerkt uw persoonsgegevens conform de geldende privacywetgeving.
Meer informatie over het privacybeleid en uw privacyrechten vindt u op
www.nieuwpoort.be.

