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GEMEENTELIJK REGLEMENT SOCIAAL PEDAGOGISCHE 
TOELAGE, TOELAGE VOOR THUISVERZORGING EN 
VAKANTIETOELAGE  
(goedgekeurd in zitting van de gemeenteraad van 12 februari 
2010) 
 

DE GEMEENTERAAD, 
 
Gelet op het reglement sociaal pedagogische toelage, toelage voor thuisverzorging en 
vakantietoelage goedgekeurd in zitting van 3 juli 2009; 
Overwegende dat er bepaalde uitzonderingen dienen voorzien te worden in het reglement 
inzake het indienen van bepaalde aanvragen; 
Overwegende dat er derhalve aanleiding toe bestaat het gemeentelijk reglement terzake aan te 
passen; 
Gelet op de wet van 14 november 1983 betreffende de controle op de toekenning en op de 
aanwending van sommige toelagen; 
Gelet op art. 42 en art. 43, §2, 2° van het gemeentedecreet; 
 

BESLIST EENPARIG: 
 
Er wordt vanaf kalenderjaar 2009, voor zover de nodige kredieten zijn voorzien, een 
reglement op de sociale toelagen vastgesteld waarvan de tekst hierna is gegeven:  
 
 
SOCIALE TOELAGEN GEMEENTE WEVELGEM 
 
Hoofdstuk 1: De sociaal pedagogische toelage. 
 
Art. 1. a) Er wordt jaarlijks een sociaal pedagogische toelage verleend aan de gezinnen 

waarvan de moeder en/of vader de verzorging en opvoeding op zich nemen van een 
kind met een handicap. 

 b) De toelage wordt ook uitbetaald aan de gezinnen waarvan een ander lid dan de 
moeder en/of de vader voor de verzorging en opvoeding van het kind instaat. 

 
Art. 2. Voorwaarden die het kind met een handicap dient te vervullen om in aanmerking te 
komen: 
1. de leeftijd van 21 jaar niet bereikt hebben op 1 januari van het dienstjaar 
2. op 1 januari van het dienstjaar de gemeente bewonen 
3. op 1 januari van het dienstjaar getroffen zijn door een ongeschiktheid van minstens 66 % en 

bijgevolg minimum 4 punten scoren in de eerste pijler van de evaluatie van de 
kinderbijslag. De vaststelling van deze ongeschiktheid gebeurt door de Medische Dienst 
van de Federale Overheidsdienst Sociale Zekerheid 

4. gerechtigd zijn op de verhoogde kinderbijslag op 1 januari van het betrokken dienstjaar. 
 
Art. 3. Bedragen:  



1. 300 euro per kind dat op 1 januari van het dienstjaar de leeftijd van 3 jaar nog niet bereikt 
heeft en getroffen is door een handicap van minstens 66 % of minstens 4 punten scoort in 
de eerste pijler van de evaluatie van de kinderbijslag 

2. 200 euro per kind dat getroffen is door een ongeschiktheid van 80 % en bijgevolg 6 punten 
scoort in de eerste pijler van de evaluatie van de kinderbijslag of 7 tot 9 punten scoort in 
de vorige reglementering (KB van 3 mei 1991) 

3. 150 euro per kind dat getroffen is door een ongeschiktheid van 66 % en bijgevolg 4 punten 
scoort in de eerste pijler van de evaluatie van de kinderbijslag of 0 tot 6 punten scoort in 
de vorige reglementering (KB van 3 mei 1991). 

 
Hoofdstuk 2: De toelage voor thuisverzorging 
 
Art. 4. Er wordt jaarlijks een sociale toelage toegekend aan de personen met een handicap die 
vanaf 1 januari van het dienstjaar bestendig thuis verzorgd worden en die zich moeilijk 
kunnen behelpen en daardoor problemen ondervinden om zich in het sociale leven in te 
schakelen. 
 
Art. 5. Voorwaarden om in aanmerking te komen:  
 
1. de leeftijd van 21 jaar bereikt hebben op 1 januari van het dienstjaar en 
2. op 1 januari van het dienstjaar de gemeente Wevelgem bewonen en 
3. vanaf 1 januari van het dienstjaar bestendig thuis verzorgd worden en 
4. genieten van een integratietegemoetkoming cat. 3, 4 of 5, eventueel een tegemoetkoming  
    voor hulp aan bejaarden cat. 3, 4 of 5 (beslissingen met ingangsdatum vanaf 1 januari 2001  
    – voorheen cat. 2, 3 of 4), of een tegemoetkoming voor hulp van derden cat. 2 of 3, 
    toegekend door de Federale Overheidsdienst Sociale Zekerheid. 
 
 
 
Art. 6. Bedragen:  
1. 300 euro voor personen met een handicap die een integratietegemoetkoming cat. 5 of 

een tegemoetkoming voor hulp aan bejaarden cat. 5 (beslissingen met ingangsdatum vanaf  
1 januari 2001 – voorheen cat. 4) genieten 

2. 250 euro voor personen met een handicap die een integratietegemoetkoming cat. 4 of 
een tegemoetkoming voor hulp aan bejaarden cat. 4 (beslissingen met ingangsdatum vanaf  
1 januari 2001 – voorheen cat. 3) genieten 

3. 200 euro voor personen met een handicap die een tegemoetkoming voor hulp van 
derden cat. 3 genieten 

4. 150 euro voor personen met een handicap die een integratietegemoetkoming cat. 3 of 
een tegemoetkoming voor hulp aan bejaarden cat. 3 (beslissingen met ingangsdatum vanaf  
1 januari 2001 – voorheen cat. 2) genieten 

5. 100 euro voor personen met een handicap die een tegemoetkoming voor hulp van 
derden cat. 2 genieten. 

 
Art. 7. Overgangsbepalingen: 
Personen met een handicap, die voor het dienstjaar 1988 gerechtigd waren op een jaarlijkse 
toelage Hulp van Derden van de gemeente (beslissing van de G.R. van 18 november 1977), 
blijven deze genieten zolang ze een attest van minimum 66 % invaliditeit kunnen voorleggen 
en bestendig de hulp van derden behoeven. Worden als bestendig de hulp van derden 
behoevend beschouwd, de personen met een handicap die minimum 8 punten totaliseren op 



de schaal van het Ministerie van Sociale Voorzorg voor het ramen van de graad van behoefte 
aan hulp van derden. 
 
Bedragen:  
1. 150 euro voor personen die getroffen zijn door een handicap van 100 % 
2. 100 euro voor personen die getroffen zijn door een handicap van 66 % tot 99 %. 
 
Art. 8. De sociaal pedagogische toelage en de toelage thuisverzorging dienen aangevraagd te 
worden door de gerechtigde, een persoon die gemachtigd is hem te vertegenwoordigen of 
desgevallend zijn rechthebbenden. 
De sociaal pedagogische toelage en de toelage voor thuisverzorging worden uitbetaald aan de 
gerechtigde, een persoon die gemachtigd is hem te vertegenwoordigen of desgevallend zijn 
rechthebbenden, ook wanneer de gerechtigde in de loop van het jaar waarvoor de aanvraag 
ingediend wordt, overleden is, opgenomen is in een rusthuis of instelling of verhuisd is. 
 
Hoofdstuk 3: Vakantietoelage 
 
Art. 9. Er wordt jaarlijks een toelage toegekend aan de personen met een handicap en 
langdurig zieken als tussenkomst in de kosten van een aangepast verblijf in het binnen- of 
buitenland voor zieken of personen met een handicap. 
Deze vakantie dient georganiseerd te zijn door een sociale vereniging, erkend ziekenfonds, 
medisch pedagogisch instituut of dagcentrum. 
 
Art. 10. Voorwaarden om in aanmerking te komen: 
De langdurig zieken of de personen met een handicap moeten op 1 januari van het dienstjaar 
de gemeente bewonen en:  
1. tenminste 1 jaar + 66 % werkonbekwaam (in de zin van de ziekteverzekering) zijn op de 

datum van het vakantieverblijf  
2. of voor tenminste 66 % getroffen zijn door een ontoereikendheid of vermindering van 

lichamelijke en/of geestelijke geschiktheid. Voor de vaststelling van dit percentage geldt 
de regeling van tegemoetkoming aan personen met een handicap, de bijkomende bijslag 
voor kinderen met een handicap, de wetgeving op de arbeidsongevallen en de 
beroepsziekten. 

 
Art. 11. Bedrag:  
De vakantietoelage wordt vastgesteld op 40 euro. 
Ze kan slechts éénmaal per jaar voor dezelfde begunstigde worden toegestaan, voor zover het 
vakantieverblijf minimum 5 dagen duurt en voor zover de begunstigde geen wettelijk 
vakantiegeld verkregen heeft tijdens het betrokken jaar. 
De vakantietoelage dient aangevraagd te worden door de gerechtigde, een persoon die 
gemachtigd is hem te vertegenwoordigen of desgevallend zijn rechthebbenden. 
De vakantietoelage wordt uitbetaald aan de gerechtigde, een persoon die gemachtigd is hem te 
vertegenwoordigen of desgevallend zijn rechthebbenden, ook wanneer de gerechtigde in de 
loop van het jaar waarvoor de aanvraag ingediend wordt overleden is of verhuisd is. 
 
Hoofdstuk 4: Slotbepalingen 
 
Art. 12. De aanvragen dienen te gebeuren uiterlijk op 31 december van het dienstjaar en dit op 
het gemeentehuis met een daartoe voorzien formulier dat wordt vastgesteld door het college 
van burgemeester en schepenen. 



Toegestane uitzonderingen op het indienen van de aanvragen tegen uiterlijk 31 december van 
het dienstjaar: 

- Aanvragen waarbij de erkenning door de bevoegde overheid retroactief geldig is. Deze 
aanvragen kunnen met terugwerkende kracht ingediend worden tot 31 december van 
het jaar waarin de aanvrager kennis kreeg van de erkenning door de  hogere overheid. 

- Eerste aanvragen die door onwetendheid over het bestaan van de gemeentelijke 
toelage na 31 december van het dienstjaar ingediend worden. Deze aanvragen kunnen 
met terugwerkende kracht worden ingediend uiterlijk tot 31 december van het 
dienstjaar volgend op het jaar waarop de toelage betrekking heeft. 

Voor de vakantietoelage dient de aanvraag te gebeuren uiterlijk op 31 maart van het jaar 
volgend op het dienstjaar. 
Bij de aanvraag moeten volgende stukken gevoegd worden:  
- voor de sociaal pedagogische toelage: een attest afgeleverd door het kinderbijslagfonds 

waaruit de lichamelijke of mentale ongeschiktheid blijkt evenals de graad van 
zelfredzaamheidsproblemen, samen met een recent strookje van de kinderbijslag 

- voor de toelage voor thuisverzorging: de beslissing van de Federale Overheidsdienst Sociale 
Zekerheid waaruit blijkt dat betrokkene een integratietegemoetkoming cat. 3, 4 of 5, een 
tegemoetkoming voor hulp aan bejaarden cat. 3, 4 of 5 (voor de beslissingen met 
ingangsdatum vanaf 1 januari 2001 – voorheen 2, 3 of 4) of een toelage hulp van derden 
(cat. 2 of 3) toegekend is, samen met een recent betaalbewijs van de tegemoetkoming. 

De aanvragen bedoeld in art. 9 dienen vergezeld te zijn van een attest van de organiserende 
vereniging of mutualiteit waarin de plaats en duur van het vakantieverblijf vermeld is, samen 
met een attest waaruit 66 % werkonbekwaamheid of 66 % invaliditeit blijkt. 
 
Art. 13. Het reglement sociaal pedagogische toelage, toelage voor thuisverzorging en 
vakantietoelage zoals goedgekeurd in zitting van 3 juli 2009 wordt met onmiddellijke ingang 
opgeheven. 
De sociale toelagen voor het dienstjaar 2009 en volgende worden toegekend overeenkomstig 
onderhavig reglement.  
 
 


