
 
 
 
 
 

 
SOCIAAL-PEDAGOGISCHE TOELAGE VOOR THUISVERZORGING VAN EEN KIND MET EEN HANDICAP  
 

 
 

ARTIKEL 1 Aan de moeder of de persoon die haar vervangt, dit thuis de verzorging en de 
opvoeding op zich neemt van een gehandicapt kind, wordt een toelage toegekend als 
tussenkomst in de bijzondere zorg welke deze kinderen vereisen. 
 

ARTIKEL 2 Voorwaarden ten aanzien van het kind 
 
Het kind is minimum 3 jaar en heeft:  

- Ofwel een handicap van minstens 66% in de loop van het betrokken dienstjaar 
(voor kinderen geboren uiterlijk op 01/01/1996) 

- Ofwel minstens 4 punten in pijler 1 op basis van de sociaal-medische schaal in 
de loop van het betrokken dienstjaar (voor kinderen geboren na 01/01/1996) 

 
Dit dient aangetoond te worden met een attest inzake bijkomende kinderbijslag 
(afgeleverd via het kinderbijslagfonds) of een algemeen attest (afgeleverd door de FOD Sociale 

Zekerheid, DG personen met een handicap, Administratief Centrum Kruidtuin – Finance Tower, 
Kruidtuinlaan 50 bus 1, 1000 Brussel) 
 

Voorwaarden ten aanzien van de moeder of persoon die haar vervangt: 
- Op datum van aanvraag minstens 1 jaar in Tielt wonen 
- De kinderbijslag ontvangen voor het kind met een handicap 

 
 

ARTIKEL 3 De toelage bedraagt per kind per jaar: 
- 300 EUR indien het kind gans het jaar thuis wordt verzorgd en opgevoed, geen 

school bezoekt en niet werkt. 
- 150 EUR indien het kind ’s avonds én tijdens de weekends / vakantieperiodes 

thuis wordt verzorgd en opgevoed 
 

ARTIKEL 4 Toekenningsmodaliteiten: 
- De subsidie dient aangevraagd te worden met het in bijlage goedgekeurd 

aanvraagformulier, vergezeld van een bewijsstuk zoals gesteld in artikel 3, en 
aan het Sociaal Huis te worden bezorgd uiterlijk tegen 30 juni van het betrokken 
dienstjaar. 

- De toelage dient jaarlijks opnieuw te worden aangevraagd 

ARTIKEL 5 De toepassing van dit reglement wordt elk jaar afhankelijk gesteld van het uitvoerbaar 
krediet op dit begrotingsartikel. Onrechtmatig verkregen vergoedingen worden steeds 
teruggevorderd. 
 

ARTIKEL 6 Dit reglement treedt in werking op 01/01/2014 
 

 
 


