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Gemeenteraad 24.03.2016 
 

GELIEVE IN TE VULLEN IN DRUKLETTERS! 
 

Gegevens aanvrager 
 

Naam en voornaam:…………………………………………………………………………………………….. 

Adres:……………………………………………………………………………………………………………... 

Telefoonnummer:………………………………………………………………………………………………… 

GSMnummer:…………………………………………………………………………………………………….. 

Rekeningnummer1:……………………………………………………………………………………………….. 
 

Gegevens mindervalide kind 
 

Naam en voornaam:.…………………………………………………………………..…………………………. 

Adres:…………..…………………………………………………………………………………………………... 

Rijksregisternummer:…………...………………………………………………………………………………… 

Geboorteplaats:…………………………………………………………………………………………………… 

Geboortedatum:…………………..……………………….……………………………………………………… 
 

Gegevens school / instelling 
 

Naam:………………....……………………………………………………………………………………………. 

Adres:…………..…………………………………………………………………………………………………... 
 

Voorwaarden en bedrag premie 
 
Zie tekst op achterzijde 
 

Bijlagen 
 
Als bijlage zitten kopies van volgende documenten: 
o een attest afgeleverd door een bevoegd of officieel organisme waarin het recht op verhoogde 

kinderbijslag wordt bevestigd. 
o schoolattest 
o wanneer de aanvrager in de loop van het jaar, waarop de toelage betrekking heeft, inwoner van 

Lendelede is geworden, een attest waaruit blijkt dat hij voor het betreffende jaar geen gemeentelijke 
toelage heeft genoten 

 
 
Opgemaakt te ……………………………………… op: . . / . . / . . . .  
 
Handtekening aanvrager, 
 
 
 
 
  

                                            
1 Verplicht in te vullen, anders kan de premie niet worden uitbetaald. 
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Sociaal-pedagogische toelage aan moeders van kinderen met een beperking. 
 
A. Wie komt in aanmerking? 
De moeder en / of de vader of een ander lid van het gezin, die de verzorging van een kind met een 
beperking op zich neemt. 
 
B. Welke voorwaarden worden gesteld? 
Om in aanmerking te komen voor de toelage moet: 
• het gezin sinds minstens 3 maanden de gemeente bewonen.  
• het kind in het jaar waarop de toelage betrekking heeft de volle leeftijd van 21 jaar niet overschrijden. 
• het kind recht heeft op verhoogde kinderbijslag wegens invaliditeit 

 
De toelage geldt zowel voor kinderen die thuis verzorgd worden als voor kinderen die school lopen en die 
ofwel dagelijks ofwel wekelijks ofwel gedurende de vakantieperiodes naar huis komen. 
 
De toelage wordt niet toegekend: 
• wanneer het kind het hele jaar of een deel van het jaar wordt tewerkgesteld (zelfs in een beschutte 

werkplaats) of een vervangingsinkomen geniet. 
• wanneer voor het jaar waarop de toelage betrekking heeft, reeds in een andere gemeente een toelage 

werd toegekend. 
 
C. Hoe en wanneer aanvragen? 
De aanvragen moeten uiterlijk op 31 december van ieder jaar bij het gemeentebestuur van Lendelede 
worden ingediend op het daartoe voorzien aanvraagformulier. 
 
Bij de aanvragen moeten volgende bewijsstukken worden gevoegd: 
• een attest afgeleverd door een bevoegd of officieel organisme waarin het recht op verhoogde 

kinderbijslag wordt bevestigd. 
• bewijs van woonst (wordt door de administratie zelf opgevraagd bij de dienst bevolking) 
• schoolattest. 
• wanneer de aanvrager in de loop van het jaar waarop de toelage betrekking heeft, inwoner van 

Lendelede is geworden, een attest waaruit blijkt dat hij voor het betreffende jaar geen gemeentelijke 
toelage heeft genoten. 

 
De aanvragen moeten ieder jaar worden hernieuwd. Bij de hernieuwing moeten de bovenvermelde 
bewijsstukken worden gevoegd. 
 
D. Bedrag en uitbetaling van de toelage. 
De toelage bedraagt jaarlijks per kind: 
- 165 euro voor een kind dat bestendig thuis verblijft 
- 100 euro voor een kind dat school loopt 
De uitbetaling gebeurt op het rekeningnummer van de begunstigde. 
 
F. Contactpersoon voor bijkomende inlichtingen. 
Financiële dienst (tel. 051/33.63.03 – e-mail : hilde.buyck@lendelede.be). 
 


