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Aanvraagformulier sociaal - pedagogische toelage 

Het kind met specifieke ondersteuningbehoefte of 

persoon in bewindvoering persoon en goederen 

(Kleef hier het ziekenfondsklevertje van deze persoon ) 

 

Kind met specifieke ondersteuningsbehoefte 

1.  Heeft het attest van team Zoë (Kind en Gezin), de uitbetaler groeipakket  of FOD SZ van 
 minstens 4 punten op de 1ste pijler of 
 minstens 6 punten op de 3 pijlers samen. 
 
geldig tot en met ………………………………..(jaartal) 

2.  Wordt permanent thuis verzorgd  

  Wordt niet-permanent thuis verzorgd (schoolgaand, 
dag- of nachtopvang, werk, …) 

  Is permanent in een voorziening opgenomen (gaat nooit naar huis) 

Persoon in bewindvoering persoon en goederen 

1.  Heeft het statuut ontvangen op…………………………………..(datum bevolkingsregister of vonnis 
rechtbank) 

2.  Heeft het attest FOD SZ met erkenning van minstens 12 punten op de schaal van 
verminderde zelfredzaamheid. 

3.  Wordt permanent thuis verzorgd  

  Wordt niet-permanent thuis verzorgd  

  Is permanent in een voorziening opgenomen (gaat nooit naar huis) 
 

Aanvrager 

(Kleef hier het ziekenfondsklevertje van de aanvrager) 
 

 Rekeningnummer: BE _ _    _ _ _ _    _ _ _ _    _ _ _ _ 

 Telefoon-/GSM-nummer:............................................. 

 Aard van verwantschap:............................................... 

(Domicilieadres moet hetzelfde zijn als dat van het kind/ Als het om een pleegouder of voogd gaat moet hiervan een 
bewijsstuk bijgevoegd worden.) 

Aanvraag door een voorziening: 

 Hoedanigheid van de persoon die optreedt:..................................................................... 

 Naam en adres van de voorziening................................................................................. 

 Reden waarom de voorziening deze aanvraag doet:........................................................ 

Verklaring 

Als rechthebbende op de sociaal-pedagogische toelage bevestig ik dat de aanvraag juist werd ingevuld. 
Ik ben akkoord met de inhoud van het reglement met betrekking tot het toekennen van de sociaal-
pedagogische toelage en we voldoen aan de voorwaarden. Ik weet dat ik Stad Roeselare schriftelijk 
moet verwittigen als we niet meer aan een voorwaarde voldoen. Ik weet dat onrechtmatig verkregen 
vergoedingen teruggevorderd worden.  
 
Datum + handtekening aanvrager 
 
 
We beveiligen en bewaren je gegevens zorgvuldig. Je vindt de details van het gebruik van de 
gegevens terug in de privacy policy van Stad Roeselare die je op de website kan raadplegen. Er 
staat ook duidelijk vermeld hoe je met ons contact kan opnemen bij meer vragen over het 
gegevensbeheer. 


