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Financiële teruggaven

ALZ/NDC 618

Reglement

Goedgekeurd bij besluit van de raad voor maatschappelijk welzijn van 2009-12-16
Gewijzigd bij besluit van de raad voor maatschappelijk welzijn van 2014-12-15
Bekendgemaakt op de gemeentelijke website www.liedekerke.be op 2014-12-17
Artikel 1.
[…]
[Opgeheven bij raadsbesluit van 2014-12-15]
Artikel 2.
Het openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn
verleent een financiële teruggave van 70 euro per jaar
voor het abonnementsgeld voor televisiedistributie.
Artikel 3.
Komen in aanmerking voor een financiële teruggave:
 de personen met een handicap aan wie de inkomensvervangende tegemoetkoming, de integratietegemoetkoming of de tegemoetkoming voor hulp
aan bejaarden is toegekend;
 de personen aan wie het leefloon of het equivalent
leefloon is toegekend.
De voorwaarde moet vervuld zijn op de datum van de
aanvraag.
Artikel 4.
Alleen inwoners van de gemeente hebben recht op deze
financiële teruggaven. Als inwoner wordt beschouwd de
persoon die ingeschreven is in het bevolkingsregister
van de gemeente.
Artikel 5.
De aanvraag om financiële teruggave wordt gericht aan
het sociaal huis binnen een periode van zes maanden
die volgt op de toezending van het aanslagbiljet of de
factuur. Per kalenderjaar mag slechts één aanvraag
ingediend worden.
Artikel 6.
§ 1. Om ontvankelijk te zijn, moet de aanvraag:
1° gebeuren met het formulier dat het sociaal huis
hiervoor gratis ter beschikking stelt; dit formulier
moet volledig ingevuld zijn;
2° vergezeld zijn van de volgende bewijsstukken naargelang het geval:
 een kopie van de meest recente betaalstrook
van de inkomensvervangende tegemoetkoming,
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de integratietegemoetkoming of de tegemoetkoming voor hulp aan bejaarden;
een kopie van het betalingsbewijs van de milieubelasting;
een kopie van het betalingsbewijs van het abonnementsgeld voor de televisiedistributie.

§ 2. Het bewijsstuk moet opgesteld zijn op naam van
de belastingplichtige of de abonnee.
Een bewijsstuk opgesteld op naam van een lid van het
gezin komt eveneens in aanmerking. Als lid van het
gezin wordt beschouwd de persoon die aldus ingeschreven is in het bevolkingsregister van de gemeente.
Artikel 7.
§ 1. Het bijzonder comité voor sociale zaken beslist
over de toekenning van de financiële teruggave.
§ 2. Het bijzonder comité voor sociale zaken beslist
over alles wat niet voorzien is in dit reglement.
§ 3. Het bijzonder comité kan in uitzonderlijke situaties afwijkingen op de bepalingen van dit reglement
toestaan. Het bijzonder comité motiveert deze beslissingen.
Artikel 8.
De betaling zal plaatshebben uiterlijk twee maanden na
het indienen van de aanvraag, indien aan alle voorwaarden is voldaan.
Artikel 9.
Dit reglement treedt in werking op 1 januari 2010.
Artikel 10.
Dit reglement zal worden bekendgemaakt:
1° door een aanplakbrief die het onderwerp van het
reglement vermeldt;
2° door publicatie in het gemeentelijk infoblad;
3° door publicatie op de gemeentelijke website.

