SOCIALE ZAKEN
Sociale Zaken – Reglement sociaal pedagogische toelage - beslissing
Datum vaststelling beslissing door raad voor maatschappelijk welzijn: 24 februari 2022
Datum bekendmaking beslissing op website: 2 maart 2022
Art. 1. Sociaal pedagogische toelage
De sociaal pedagogische toelage wordt toegekend aan gezinnen met kind met een specifieke
ondersteuningsbehoefte. Deze premie is een blijk van waardering voor de bijzondere zorgen die worden gegeven
aan dit kind.
Art. 2. Voorwaarden met betrekking tot het kind
Het kind met een ondersteuningsnood dient aan volgende voorwaarden te voldoen:
- recht hebben op zorgtoeslag voor kinderen met een specifieke ondersteuningsbehoefte
- max 18 jaar oud zijn
- minstens 3 maanden in het bevolkingsregister van de gemeente Zedelgem ingeschreven zijn
- dagelijks en/of op regelmatige wijze ondersteuning in zijn thuissituatie van de aanvrager ontvangen
Er is geen cumul met de gemeentelijke mantelzorgpremie mogelijk. Als het kind met een ondersteuningsnood
voldoet aan de voorwaarden tot het bekomen van een sociaal pedagogische toelage, dient dit recht uitgeput te
worden. De sociaal pedagogische toelage wordt toegekend tot en met de leeftijd van 18 jaar, nadien is er
eventueel mogelijkheid om de mantelzorgpremie aan te vragen.
Art. 3. Voorwaarden met betrekking tot de aanvrager
De aanvrager dient aan volgende voorwaarden te voldoen:
- groeipakket en zorgtoeslag voor het kind met een ondersteuningsbehoefte op de rekening ontvangen
- verklaren op eer dat hij/zij de verzorging en de opvoeding van het kind op zich neemt
- minstens 3 maanden in het bevolkingsregister van de gemeente Zedelgem ingeschreven zijn
- meerderjarig zijn
Art. 4. De aanvraag
De aanvraag tot het bekomen van een sociaal pedagogische toelage wordt ingediend in het Sociaal Huis op het
daartoe voorziene , ingevulde en ondertekende aanvraagformulier.
Alle volgende bewijzen dienen overhandigd te worden:
- een attest waaruit blijkt dat er zorgtoeslag voor het kind toegekend werd, evenals een bewijs mbt de
periode van toekenning.
- een bewijs van uitbetaling van groeipakket en zorgtoeslag op de rekening van de aanvrager.
Het Bijzonder Comité voor de Sociale Dienst van het OCMW doet binnen de maand na indiening van de aanvraag
schriftelijk aan de aanvrager uitspraak over de aanvraag.
Art. 5. De toelage
De sociaal pedagogische toelage bedraagt € 30,00/m.
De toekenning van de toelage gaat in op de eerste dag van de maand volgend op de aanvraag, indien alle
voorwaarden zijn vervuld. De toelage wordt toegekend voor de duur van de geldigheidsperiode van het attest
zorgtoeslag of max tot en met de leeftijd van 18 jaar.
De toelage wordt driemaandelijks uitbetaald op de rekening van de aanvrager.
Art. 6. Einde van het recht op de sociaal pedagogische toelage
Het recht op de sociaal pedagogische toelage eindigt:
van rechtswege in dezelfde maand als het einde van de zorgtoeslag

vanaf de maand volgend op een feitelijke wijziging, waardoor niet meer aan de voorwaarden
voldaan wordt.
De aanvrager is er toe gehouden om, binnen de maand, zelf melding te maken van elke wijziging waardoor er niet
langer recht geopend wordt op de sociaal pedagogische toelage.

-

Art. 7. Controle en toezicht
De aanvrager aanvaardt elke vorm van controle en toezicht.
Alle ten onrechte uitbetaalde toelagen, op basis van een onjuiste of onvolledige aangifte zullen volledig worden
teruggevorderd, dit verhoogd met de wettelijke intresten vanaf de datum van uitbetalingen. Hiertoe zal het
dossier voorgelegd worden aan het Bijzonder Comité voor de Sociale dienst van het OCMW.
Art. 8. Beroepsmogelijkheid
Er bestaat de mogelijkheid om beroep in te dienen bij de Arbeidsrechtbank tegen de beslissing van het Bijzonder
Comité voor de Sociale dienst. Het beroep dient te worden ingediend binnen de drie maanden na de kennisgeving
van de beslissing. Het instellen van het beroep schorst de uitvoering van de beslissing niet.
Art. 9. Inwerkingtreding
Dit reglement treedt in werking op 01/04/2022.

