Dit inschrijvingsformulier moet uiterlijk op 31 december 2019
worden ingediend
bij het Infopunt Sociaal Huis, Kraaiennestplein 1 bus 1 8301 Knokke-Heist
TEL 050 530 900 E-MAIL SOCIAALHUIS@KNOKKE-HEIST.BE

GEMEENTELIJKE PREMIE VOOR HET THUIS VERZORGEN
VAN EEN KIND MET EEN BEPERKING

AANVRAAGFORMULIER
GEGEVENS VAN DE AANVRAGER

I.

Voornaam
Naam
Adres
Telefoonnummer
Rekeningnummer
Betrokkene vraagt voor de periode van 1 september 2018 tot 30 juni 2019 de gemeentelijke premie
voor het thuis verzorgen van zijn/haar kind met een beperking

II.

GEGEVENS VAN HET KIND

Voornaam
Naam
Geboorteplaats en –datum
Het kind was gedurende bovenvermelde periode


Schoolgaand



Verbleef in een MPI



Verbleef in een dagcentrum



Thuis verblijvend

Datum en handtekening aanvrager

Bijlagen (zie ommezijde)

Bijlagen
1. Een uittreksel uit de geboorteakte van het kind met een beperking.
2. Een attest waaruit de vaststelling van de beperking blijkt: ofwel
a.

Federale Overheidsdienst Sociale Zekerheid: minstens 4 punten op eerste pijler of
minstens 6 punten over 3 pijlers

ofwel
b.

Groeipakket Vlaanderen: toekenning van de toeslag voor kinderen met specifieke
ondersteuningsbehoefte

3. Een bewijsstuk waaruit blijkt dat voor het kind de bijkomende toeslag wordt uitbetaald
4. Een schoolattest of een attest van MPI/dagcentrum.
5. Het laatst ontvangen aanslagbiljet van de ouders.

GEMEENTELIJKE PREMIE
VOOR HET THUIS VERZORGEN VAN EEN KIND MET EEN BEPERKING
REGLEMENT
Art.1. Het OCMW van Knokke-Heist kan, onder de voorwaarden vastgesteld in dit besluit, een
gemeentelijke premie verlenen aan de gezinnen die sedert minstens drie maanden in Knokke-Heist
gehuisvest zijn en waarvan de moeder en/of vader thuis de verzorging en opvoeding op zich nemen van
hun kind(eren) met een ernstige beperking, als waardering voor de bijzondere zorgen die hiervoor vereist
zijn.
Bovendien kan het OCMW in ernstige gevallen en na onderzoek beslissen de toelage ook toe te kennen aan
de gezinnen, waarvan een ander lid dan de moeder en/of de vader voor de verzorging van het kind instaat.
Art.2. Om in aanmerking te komen voor deze toelage moeten volgende voorwaarden vervuld zijn:
1. In het jaar waarop de toelage betrekking is het kind niet ouder dan 20 jaar
2. De beperking of aandoening van het kind voldoet aan wettelijke criteria voor het bekomen van de
bijkomende kinderbijslag volgens artikel 47 van de gecoördineerde wetten betreffende de
kinderbijslag voor loontrekkenden of overeenkomstig de artikelen 26 en 35 van het Koninklijk
Besluit van 8 april 1976 houdende regeling van de kinderbijslag ten voordele van de zelfstandigen;
3. Eén van volgende situaties is van toepassing.
Het kind
a. verblijft bestendig thuis
b. is semi-intern in een centrum met semi-internaatstelsel erkend binnen het Vlaams
Agentschap voor Personen met een Handicap (VAPH) en komt dagelijks naar huis.
c. volgt gewoon of buitengewoon onderwijs georganiseerd, gesubsidieerd of erkend door de
Gemeenschap waar regelmatig onderwijs wordt verstrekt en komt dagelijks naar huis.
Art.3. Men komt niet in aanmerking voor deze toelage als het kind tijdens gans het jaar of een gedeelte
ervan

opgenomen werd in een internaat,

of tewerkgesteld werd,

of een vervangingsinkomen genoot.
De zorg voor het kind met een beperking moet voldoende gewaarborgd zijn door de persoon of personen
die voor de zorg en opvoeding instaan en die eventueel een beroepsbezigheid hebben.
Art.4. De jaarlijkse toelage toegekend per kind dat voldoet aan de voorwaarden bedraagt:

€ 220 wanneer het kind gedurende gans het jaar bestendig thuis verblijft

€ 119 wanneer het kind gedurende gans het jaar of een gedeelte ervan semi-intern is of school
loopt zoals bedoeld in artikel 2.3, b en c en dagelijks naar huis komt.
En dit onverminderd de toepassing op artikel 3.
Het netto-belastbaar inkomen van het laatst gekende dienstjaar van de ouders mag een vastgesteld
grensbedrag niet overschrijden (gezondheidsindex december 2017).

Voor het aanvraagjaar 2019 (inkomsten 2017) gelden volgende grensbedragen:
Aantal personen ten laste
Grensbedrag
1
€ 27 370
2
€ 28 865
3
€ 30 360
4
€ 31 855
Per persoon ten laste boven de 4 wordt het grensbedrag telkens met € 1 495 verhoogd. Voor de
vaststelling van het aantal personen ten laste is de regeling, voorzien in de wetgeving op de
inkomstenbelastingen van toepassing.
De toelage wordt uitbetaald aan degene die de bijkomende wettelijke kinderbijslag ontvangt.

Art.5. De aanvragen voor de gemeentelijke premie moeten uiterlijk op 31 augustus van elk jaar bij
het Infopunt Sociaal Huis worden ingediend op een formulier dat gratis bij deze dienst te verkrijgen is.
Bij de aanvraag moeten de volgende stukken gevoegd worden:
1. Een uittreksel uit de geboorteakte van het kind met een beperking;
2. Een bewijsstuk van de beperking van het kind:
a. Een attest van de dienst voor geneeskundige controle van het Rijksinstituut voor Ziekteen Invaliditeitsverzekering
b. of een attest van de geneesheer van de medisch-sociale dienst van het Ministerie van
Sociale Voorzorg / FOD Sociale Zekerheid
c. of een attest van de vrederechter van het kanton waar het betrokken kind wordt opgevoed,
waarbij het percentage van de invaliditeit wordt vastgesteld;
3. Een bewijsstuk waaruit blijkt dat een bijkomende kinderbijslag voor dit kind wordt uitbetaald;
4. Een attest van het centrum of school waar het kind met een handicap semi-intern is of school loopt.
Het attest slaat op de periode die loopt vanaf 1 september van het jaar voorafgaand aan het
aanvraagjaar tot 30 juni van het aanvraagjaar en vermeldt het soort verblijf (artikel 2.3);
5. Een aanslagbiljet afgegeven het FOD Financiën, waarop het netto belastbaar inkomen, bedoeld in
artikel 4, van het laatste gekend dienstjaar vermeld is of bij gebrek hieraan enig ander bewijsstuk
waaruit dit inkomen kan blijken.
De aanvragen moeten elk jaar hernieuwd worden. Bij de hernieuwing moeten de hierboven vermelde
bewijsstukken gevoegd worden met uitzondering van het uittreksel uit de geboorteakte en eventueel van
het bovengenoemde attest waarbij het percentage van de beperking wordt vastgesteld.
Art.6. De OCMW raad wordt ertoe gemachtigd de in artikel 4 vastgestelde grensbedragen van het nettobelastbaar inkomen evenals de premiebedragen zelf aan te passen wanneer zij dit nodig mocht achten en
door de bevoegde dienst nazicht te laten uitoefenen nopens het vervullen van de in dit besluit gestelde
criteria.
Art.7. De OCMW raad beslist over alle niet voorziene en betwiste gevallen.
Art.8. De toelagen voorzien bij dit besluit worden slechts toegekend binnen de perken van het op de
goedgekeurde OCMW begroting ingeschreven krediet.
Art.9. De bepalingen van dit reglement zijn van kracht met ingang van 1 januari 2014.
Art.10. De beslissing van de OCMW raad dd 20 december 1999, gewijzigd bij beslissingen dd 15 oktober
2001, wordt met ingang van 1 januari 2014 opgeheven.

GEMEENTELIJKE PREMIE VOOR HET THUIS VERZORGEN
VAN EEN KIND MET EEN BEPERKING
ATTEST SCHOOL

/ MPI / DAGCENTRUM

Ondergetekende
Voornaam
Naam
Directeur van volgende


School



MPI



Dagcentrum

Naam en adres (school/MPI/dagcentrum)
Adres

Verklaart hierbij dat
Voornaam
Naam
Geboorteplaats en –datum
Adres

ingeschreven was in onze school/MPI/dagcentrum van _______________ tot _______________

Handtekening

Stempel van de instelling

