
 
 
 

 

 

 

SOCIAAL-PEDAGOGISCHE TOELAGE 
 

 
Goedgekeurd in de Gemeenteraad van 10.10.1977, gewijzigd bij gemeenteraadsbeslissing van 

15.10.2001, 01.01.2002, 22.03.2010, 28.11.2011 en 28.06.2021 
 

Artikel 1 – Doel 

 

De subsidie is een bedrag als ondersteuning voor de zorg van kinderen met een specifieke 
ondersteuningsbehoefte of personen onder bewindvoering van persoon en goederen. 

 

Artikel 2 – Definities 

 

• Kind met specifieke ondersteungingsbehoefte: een kind krijgt een erkenning specifieke 
ondersteuningsbehoefte als het een bepaald aantal punten op de drie pijlers voor de toekenning 
zorgtoeslag krijgt : de (lichamelijke en/of geestelijke) gevolgen van de handicap of ziekte van het 

kind (pijler 1), de invloed op het dagelijkse leven van het kind (pijler 2) en de invloed op het gezin 
(pijler 3). Als het kind met een specifieke ondersteuningsbehoefte minstens 4 punten voor pijler 1 

of minstens 6 punten voor de drie pijlers samen krijgt, ontvangt het de zorgtoeslag in het 

Groeipakket.  

• Bewindvoering van persoon en goederen: Dit is een gerechtelijke beschermingsregeling waarbij 
een meerderjarige door zijn (mentale) gezondheid niet zelf zijn zaken kan regelen en zelf zijn 

belangen kan behartigen.  
 

• Permanent thuis verzorgd: het kind met een specifieke ondersteuningsbehoefte of persoon onder 
bewindvoering van persoon en goederen wordt zowel overdag als ’s nachts verzorgd door de 

persoon waarbij het woont.  

• Niet-permanent thuis verzorgd: het kind met een specifieke ondersteuningsbehoefte of persoon 
onder bewindvoering van persoon en goederen gaat naar school, naar een dag- en of 

nachtopvang, gaan werken en/of is niet in een voorziening opgenomen.  

Artikel 3 – Voorwaarden  

 

• De subsidie wordt in volgende rangorde aangevraagd door en uitbetaald aan: 
- de moeder, de vader of een ander familielid waarbij het kind met een specifieke 

ondersteuningsbehoefte of persoon onder bewindvoering van persoon en goederen 

gedomicilieerd is; 
- de pleegmoeder of de pleegvader; 

- de voogd bij plaatsing door een gerechtelijke instantie; 
- de voorziening waar het kind of persoon onder bewindvoering van persoon en 

goederen met een specifieke ondersteuningsbehoefte verblijft 
 

• Het kind met een specifieke ondersteuningsbehoefte heeft minstens 4 punten voor de eerste 
pijler of minstens 6 punten voor de drie pijlers samen. Dit wordt bewezen met het attest van de 

uitbetaler Groeipakket dat het nodige aantal punten aantoont op het moment van de aanvraag. 
Als de positieve beslissing zorgtoeslag valt na de aanvraagdatum van de subsidie, wordt dit met 

terugwerkende kracht aangenomen tot aan de aanvraagdatum van de subsidie. 



• Het kind met een specifieke ondersteuningsbehoefte mag op het moment van de aanvraag niet 
ouder dan 21 jaar zijn met uitzondering van personen onder bewindvoering van persoon en 

goederen.  
o Aan de persoon onder bewindvoering van persoon en goederen wordt het statuut 

toegekend voor de leeftijd van 25 jaar EN 
o De persoon onder bewindvoering van persoon en goederen heeft een erkenning van 

minstens 12 punten op de schaal van verminderde zelfredzaamheid van de Federale 
Overheidsdienst Sociale Zekerheid.  

• De sociaal-pedagogische toelage kan niet met de betaling van de mantelzorgpremie van Stad 
Roeselare gecumuleerd worden.  

 
 

Artikel 4 – Bedrag subsidie 

 

• Jaarlijks wordt éénmalig een subsidie betaald van  
- 125 euro aan de rechthebbende waarvan het kind met een specifieke ondersteuningsbehoefte 

of persoon onder bewindvoering van persoon en goederen permanent thuis verzorgd wordt 
- 75 euro aan de rechthebbende waarvan het kind met een specifieke ondersteuningsbehoefte of 

persoon onder bewindvoering van persoon en goederen niet-permanent thuis verzorgd wordt.  
 

 

Artikel 5 – Aanvraagprocedure 

 

• De subsidie wordt aangevraagd met het voorziene aanvraagformulier. Dit formulier moet volledig 
door de aanvrager ingevuld en ondertekend worden. De aanvrager van de subsidie is 

verantwoordelijk voor de door hem/haar ingevulde gegevens op het aanvraagformulier. 

• Het aanvraagformulier kan in het Welzijnshuis Roeselare gevraagd worden en wordt online via de 
stadswebsite ter beschikking gesteld.  

• Na invulling en ondertekening moet het formulier bezorgd worden aan het college van 
burgemeester en schepenen, ter attentie van het Welzijnshuis, Botermarkt 2, 8800 Roeselare 
en dit ten laatste op 31 december van het lopende jaar. 

 

Artikel 5bis– Recht op de subsidie 

 

• Ingangsdatum:  
Het recht op de sociaal-pedagogische toelage start vanaf de datum van indiening van het 
aanvraagformulier bij Stad Roeselare. 

 

• Einde van het recht: 
Het recht op de sociaal-pedagogische toelage eindigt  
- vanaf de maand volgend op elke wijziging van de situatie van de rechthebbende, het kind met 

een specifieke ondersteuningsbehoefte of persoon onder bewindvoering van persoon en 
goederen volgens de voorwaarden omschreven in Artikel 3.  

- in het jaar wanneer het kind met een specifieke ondersteuningsbehoefte 22 jaar wordt.  
 

 
 

Artikel 6-  Uitbetaling  

 

6.1 Nieuwe aanvragen 

• Het aanvraagformulier moet ten laatste op 31 december van het lopende kalenderjaar ingediend 
worden. Aanvraagformulieren die in de loop van december worden ingediend, worden in januari 

van het volgende kalenderjaar betaald. Deze aanvragen blijven beschouwd als een aanvraag van 
het jaar van indiening. 

• Het bedrag wordt pas vanaf het jaar van indiening betaald. Als de positieve beslissing zorgtoeslag 
valt na de aanvraagdatum van de subsidie, wordt dit met terugwerkende kracht aangenomen tot 
aan de aanvraagdatum van de subsidie. 

• De betaling gebeurt, na controle van het dossier en van de voorwaarden van het reglement, op 
het rekeningnummer zoals vermeld op het aanvraagformulier. 
 



6.2 Bestaande aanvragen 

• De betaling gebeurt, na controle van het dossier en van de voorwaarden van het reglement, 
jaarlijks en automatisch op het rekeningnummer zoals vermeld op het aanvraagformulier.  

• In geval van overlijden van het kind met een specifieke ondersteuningsbehoefte of persoon onder 
bewind van persoon en goederen telt de toestand op 1 januari van het lopende kalenderjaar: was 
hij/zij nog in leven op 1 januari, dan wordt het bedrag betaald aan de rechthebbende volgens de 

rangorde omschreven in Art.4. 
 

 

Artikel 7 – Meldingsplicht 

 
De rechthebbende of een door hem aangestelde persoon is verplicht om te melden als het recht op 

de sociaal-pedagogische toelage eindigt of wijzigt. De melding moet binnen de maand na wijziging of 
einde schriftelijk doorgegeven worden: 

- het adres wijzigt, al dan niet in Roeselare; 
- het kind met een specifieke ondersteuningsbehoefte of persoon onder bewind van persoon en 

goederen werd permanent thuis verzorgd en wordt schoolgaand, start in een dag- en of 
nachtopvang, gaat werken en/of wordt in een voorziening opgenomen 

- het kind met een specifieke ondersteuningsbehoefte of persoon onder bewind van persoon en 
goederen of de rechthebbende is overleden; 

- het rekeningnummer wijzigt; 
- de rangorde van rechthebbende wijzigt 

- de erkenning als kind met een specifieke zorgbehoeftebehoefte wijzigt of valt weg 
 

 

Artikel 8 Controle en toezicht 

 
In toepassing van de wet van 14 november 1983, betreffende de toekenning en aanwending van 

subsidies, moet de rechthebbende van de subsidie:  

• De stad toelaten, voor zover als nodig, de echtheid van de gegevens van de subsidieaanvraag te 
controleren en hierover inlichtingen in te winnen met alle middelen die zij nodig acht,  

 

Artikel 9 - Terugbetaling 

 

Bij niet naleving van de bepalingen vernoemd onder artikel 8 of op basis van onjuiste of onvolledig 
meegedeelde gegevens, kan het stadsbestuur de subsidie volledig of gedeeltelijk terugvorderen of de 

toekenning van nieuwe subsidies opschorten.  
 

Artikel 1O–Betwistingen/beroep 

 

Alle betwistingen over de toepassing van dit reglement worden beslist door het college van 
burgemeester en schepenen. Betwistingen moeten binnen één maand na kennisgeving van de 

beslissing over de toekenning van de subsidie aan de subsidieaanvrager en per aangetekende brief of 
afgifte tegen ontvangstbewijs gericht worden aan het college van burgemeester en schepenen, 

Botermarkt 2, 8800 Roeselare. De postdatum of datum op het ontvangstbewijs gelden als bewijs.  
 

Artikel 11 - Begroting 

 

De subsidie wordt toegekend binnen de perken van het daartoe jaarlijks voorziene budget opgenomen 
in de lijst met nominatief toegekende subsidies van de beleidsnota van Stad Roeselare  

 
 

Artikel 13 – Inwerkingtreding 

 

Dit reglement treedt in voege vanaf 01.07.2021, heeft een onbepaalde duur en vervangt de vorige 
reglementen met hetzelfde voorwerp. 
 
Aldus vastgesteld in zitting van de Gemeenteraad van 28.06.2021 

 
 


