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Reglement sociaal pedagogische toelage
I.

Doel

Artikel 1. a) Er wordt jaarlijks een sociaal pedagogische toelage verleend aan de gezinnen waarvan de
moeder en/of vader de verzorging en opvoeding op zich nemen van een kind met een handicap.
b) De toelage wordt ook uitbetaald aan de gezinnen waarvan een lid van het gezin anders dan
de moeder en/of vader voor de verzorging en opvoeding van het kind instaat.

II.

Toepassingsgebied

Artikel 2. Voorwaarden om in aanmerking te komen :
a) het kind met een handicap mag de leeftijd van 21 jaar niet bereikt hebben op 1 januari van
het refertejaar;
b) zowel het kind met een handicap, als de verzorger/opvoeder, lid van het gezin, dienen op 1
januari van het refertejaar in de stad gedomicilieerd te zijn en dit op hetzelfde adres;
c) het kind met een handicap dient gerechtigd te zijn op verhoogde kinderbijslag of zorgtoeslag
voor kinderen met een specifieke ondersteuningsbehoefte op 1 januari van het betrokken
refertejaar;
d) het netto belastbaar inkomen van verzorger en partner, van het refertejaar -2, mag
de 30 987 euro niet overschrijden.

III.

Algemene toekenningsvoorwaarden

Artikel 3. Bedragen :
a) 250 euro per kind met een handicap dat bestendig thuis verzorgd wordt;
b) 155 euro per kind met een handicap dat enkel ’s avonds, tijdens de weekends of
verlofperiode thuis is
Artikel 4. De uitbetaling van deze toelage gebeurt voor 31 maart van het refertejaar +1.
Artikel 5. Aanvraagformaliteiten:
a) De aanvraag tot het bekomen van de toelage moet ingediend worden op een daartoe bestemd
formulier, te verkrijgen in het welzijnshuis of via de website
b) De aanvragen dienen ingediend te worden voor 30 september van het refertejaar.
c) De volgende bewijsstukken dienen bij de aanvraag te worden gevoegd :
- attest van verhoogde kinderbijslag of zorgtoeslag voor kinderen met een specifieke
ondersteuningsbehoefte, afgeleverd door het Ministerie van Sociale Zaken of het
kinderbijslagfonds.
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- afschrift van het aanslagbiljet van de personenbelasting van de verzorger en partner
betreffende hun inkomsten van het refertejaar -2.
Artikel 6. Het vast bureau stelt het model van het aanvraagformulier vast.
Artikel 7. Het vast bureau wordt ertoe gemachtigd alle onderzoeken in te stellen die nodig zijn of nuttig in
verband met de aanvragen en nazicht uit te oefenen op de juistheid van de verstrekte gegevens.
Artikel 8. Het vast bureau zal beslissen over al de geschillen die zich bij de toepassing van dit reglement
zouden kunnen voordoen.
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