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Sociaal pedagogische toelage voor de dienstjaren 2020 tot en met 2024 
Gemeenteraad van 27 januari 2020  

 
 
Art. 1.- Voor de dienstjaren 2020 tot met 2024 wordt een sociaal pedagogische toelage toegekend aan de 
ouders/voogd die op 30 september van het aanvraagjaar een kind met een handicap van niet ouder dan 21 jaar thuis 
verzorgen en waarvan het betrokken kind niet verblijft in een voorziening.  
 
Art. 2.- De behoefte aan zorg wordt vastgesteld door het medisch attest van de FOD sociale zekerheid waaruit een 
erkenning van minstens 4 punten in pijler 1 blijkt.  
 
Art. 3.- Het kind woont te Brasschaat (en verblijft er werkelijk) en het kind is op 30, september van het aanvraagjaar 
niet ouder dan 21 jaar. 
De aanvrager geeft door ondertekening van de huidige aanvraag toestemming aan de dienst Pensioenen en 
Tegemoetkomingen/OCMW Brasschaat om het bewijs van woonst op te vragen bij het gemeentebestuur 
Brasschaat en aan huidige aanvraag toe te voegen, samen met het bewijs samenstelling van gezin.  
 
Art. 4.- Het kind heeft de verhoogde tegemoetkoming-voorkeurregeling bij een ziekenfonds. Dit wordt bevestigd door 
een kleefbriefje of een attest van het ziekenfonds.  
 
Art. 5.- Het kind geniet niet van het zorgbudget voor zwaar zorgbehoevenden. Dit wordt schriftelijk bevestigd door 
de zorgkas van het kind.  
De aanvrager geeft door ondertekening van huidige aanvraag toestemming aan de dienst Pensioenen en 
Tegemoetkomingen/OCMW Brasschaat om het attest erkenning zorgbudget voor zwaar zorgbehoevenden op te 
vragen bij de zorgkas van het kind en aan huidige aanvraag toe te voegen.   
 
Art. 6.- De toelage wordt jaarlijks vanaf 1 mei van het aanvraagjaar aangevraagd bij de Dienst Pensioenen en 
Tegemoetkomingen op het door het gemeentebestuur ter beschikking gestelde formulier. Het college van 
burgemeester en schepenen heeft de uiteindelijke beslissingsbevoegdheid. Het aanvraagformulier moet uiterlijk op 
30 september van het aanvraagjaar worden ingediend bij de Dienst Pensioenen en Tegemoetkomingen samen 
met volgende bewijsstukken: 

 
1) het bewijs van de handicap (attest van de FOD Sociale Zekerheid waaruit een erkenning van minstens 4 
punten in pijler 1 blijkt); 
2) een kleefzegel of een attest van de verhoogde tegemoetkoming-voorkeurregeling van het ziekenfonds van 
het betrokken kind; 
3) een attest van de zorgkas/ziekenfonds van de het betrokken kind waaruit blijkt dat hij/zij niet in aanmerking 
komt voor het zorgbudget voor zwaar zorgbehoevenden (voorheen Vlaamse zorgverzekering).  
4) kopie van de eid-kaart van de aanvrager. 
5) bewijs van woonst/samenstelling gezin van het betrokken kind. 
 

Art. 7.- De toelage bedraagt 125,00 euro.  
 
Art. 8.- De uitbetaling van de toelage gebeurt op het einde van het aanvraagjaar.  
 
Art. 9.- De aanvrager is verplicht elke wijziging die zich voordoet, met betrekking tot de gestelde voorwaarden voor 
het bekomen van de toelage, onmiddellijk te melden aan de Dienst Pensioenen en Tegemoetkomingen. Alle ten 
onrechte betaalde toelagen worden teruggevorderd. 
 
 
 
 
 

Voor alle inlichtingen en briefwisseling:  Dienst Pensioenen en Tegemoetkomingen 
       OCMW Brasschaat 
       Verhoevenlei 11 
       2930 Brasschaat 
       T 03 650 29 30 

 


