Reglement sociaal pedagogische toelage voor kinderen met een
handicap
Artikel 1: Wat
De sociaal pedagogische toelage voor kinderen met een handicap is een jaarlijkse toelage ter
ondersteuning bij de bijzondere zorgen voor kinderen met een handicap.
Artikel 2: Voorwaarden
Om een toelage te ontvangen moet voldaan zijn aan drie voorwaarden:
1. De leeftijd van het kind mag, voor het jaar waarvoor de toelage gevraagd wordt,
hoogstens 21 jaar zijn.
2. Het kind behaalt minstens 4 punten in pijler 1 of minstens 6 punten in de 3 pijlers samen,
of het kind heeft een handicap van minstens 66%.i
3. Het kind moet in het bevolkings- of vreemdelingenregister van de gemeente Berlaar
ingeschreven zijn op 1 januari van het jaar waarop de aanvraag betrekking heeft. Bij een
gedeeld verblijf wordt er gekeken naar het officiële adres, bijvoorbeeld in het geval van
co-ouderschap.
Artikel 3: Toelage
Het bedrag van de toelage wordt bepaald op:
 250 euro voor kinderen met een handicap die permanent thuis verzorgd worden
 250 euro voor kinderen met een handicap die schoolgaand zijn, en/of naar een dagopvang
gaan, en/of opgenomen zijn in een instelling
Gezinnen die reeds van deze toelage genieten, dienen wijzigingen in de situatie van de betrokken
kinderen mee te delen aan het OCMW.
Artikel 4: Procedure
Het aanvraagformulier moet uiterlijk op 30 oktober van het lopende jaar op de sociale dienst van het
OCMW worden ingediend.
Bijvoorbeeld: voor 2019 dient de aanvraag uiterlijk 30 oktober 2019 ingediend te worden om de
toelage te ontvangen voor 2019.
Het aanvraagformulier vind je terug op de website, kan je opvragen aan het onthaal van het Sociaal
Huis (Zomerstraat 22) of het gemeentehuis (Markt 1).
Bij de aanvraag dient het schoolattest van het voorbije schooljaar, het verblijf in een dagopvang
en/of opname in een instelling toegevoegd te worden.
Bijvoorbeeld voor 2019 dient het attest van het schooljaar sept. 2018 – juni 2019 toegevoegd te
worden.
De aanvragen moeten jaarlijks worden hernieuwd. De sociale dienst zal de personen, die het jaar
voordien een toelage ontvingen, hiervoor uitnodigen in de maand september.
Artikel 5: Uitbetaling
Het bijzonder comité voor de sociale dienst neemt een beslissing. De jaarlijkse uitbetaling vindt
plaats aan het einde van het jaar.

Artikel 6: Klachtenprocedure
Indien je niet akkoord gaat met een beslissing, kan je beroep doen op de klachtenprocedure. Je kan
een klachtenformulier bekomen aan het onthaal bij het OCMW of het gemeentehuis. Je kan ook het
formulier terugvinden op de website (https://www.berlaar.be/meldingen-en-klachten) en nadien
ingevuld en ondertekend bezorgen aan het onthaal.
Artikel 7: Betwisting
In geval van betwisting is het bijzonder comité voor de sociale dienst bevoegd om een beslissing te
nemen.
Artikel 8: Bijzondere voorwaarde
De gebruiker verklaart zich akkoord met de bepalingen van dit reglement.
Artikel 9: Bekendmaking
Dit reglement treedt in werking overeenkomstig artikel 285 en 286 van het decreet lokaal bestuur
van 22 december 2017 vanaf de vijfde dag na de bekendmaking. De publicatie gebeurt op 20 juni
2019.
i

Je kan bij de DG Personen met een handicap terecht voor de erkenning van je handicap. Je krijgt dan een attest
waarmee je onder bepaalde voorwaarden recht hebt op sociale voordelen bij de DG Personen met een
handicap en/of bij andere instanties. Meer informatie kan je terugvinden op https://handicap.belgium.be/

