OCMW Ravels

Sociaal Huis

Reglement sociaal-pedagogische toelage

Voor het dienstjaar 2016 wordt een sociaal-pedagogische toelage toegekend :
Aan de ouder of pleegouder, die thuis de verzorging en de opvoeding op zich neemt
van een zwaar gehandicapt kind onder de leeftijd van 25 jaar; dat niet permanent in
een instelling verblijft, en dit als tussenkomst in de kosten van de bijzondere zorgen
die een gehandicapt kind vereist.
De toelage bedraagt :
- 25,00 euro/maand (of 300,00 euro/jaar) dat het gehandicapt kind thuis
verzorgd en opgevoed wordt
- 16,66 euro/maand (of 200,00 euro/jaar) per gehandicapt kind dat tijdens de
week in een instelling verblijft, maar tijdens de weekends en de vakanties thuis
wordt opgevangen.
De handicap dient als volgt bewezen te worden :
- voor kinderen geboren voor 1 januari 1996 en tot de leeftijd van 21 jaar met
een lichamelijke of geestelijke ongeschiktheid van meer dan 66%: het bewijs
van verhoogde kinderbijslag
- voor kinderen geboren na 1 januari 1996 met een lichamelijke of geestelijke
ongeschiktheid van minimum 6 punten tot meer dan 20 punten (categorie 1 tot
6) : het bewijs van verhoogde kinderbijslag
- voor de kinderen tussen 21 en 25 jaar : een bewijs van inkomensvervangende
tegemoetkoming of integratietegemoetkoming, afgeleverd door de Federale
Overheidsdienst Sociale Zekerheid, dienst tegemoetkomingen aan Personen
met een Handicap.
Bijkomende voorwaarden :
- de ouder of pleegouder en het gehandicapte kind zijn inwoner van de
gemeente Ravels en eveneens aldaar ingeschreven in het bevolkingsregister
- de aanvraag wordt ingediend uiterlijk voor 01.12.2016 bij de sociale dienst van
het OCMW Ravels
- de toelage wordt gestort in de maand december 2016 op de persoonlijke
bankrekening van de ouder van het gehandicapte kind
- bij co-ouderschap ontvangen de beide ouders elk de helft van de toelage.
- Aan alle voorwaarden moet voldaan zijn op de eerste dag van de maand
waarop de toelage betrekking heeft.
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