
Art. 1 - Wat is de KIA-cheque? 
KIA staat voor Kind In Actie; de KIA-cheque heeft tot doel de participatie te verhogen van Beverse kinderen 

aan activiteiten die worden georganiseerd door de gemeentelijke vrijetijdsdiensten en de cultuur-, jeugd- en 

sportverenigingen in de gemeente Beveren. 

De KIA-cheque heeft een waarde van 25 euro. De KIA-cheque is geldig vanaf 1 januari tot 31 december van 

het jaar waarvoor ze zijn toegekend. Daarna vervalt hun geldigheid. 

 

Art. 2 - Wie komt in aanmerking voor de KIA-cheque  
Elk kind van 2 tot 18 jaar uit een gezin dat in Beveren gedomicilieerd is of dat in een sociale voorziening in 

Beveren verblijft en dat aan één van volgende voorwaarden voldoet. 

 Kinderen die recht hebben op verhoogde tegemoetkoming in de ziekteverzekering. 

 Kinderen uit gezinnen waarbij het netto belastbaar gezinsinkomen niet hoger is dan 33 000 euro.  

Het gezin mag slechts 1 onroerend goed in bezit hebben, namelijk de eigen woning, waarvan het 

niet-geïndexeerd kadastraal inkomen niet hoger is dan 1.200 euro, te vermeerderen met 172 euro 

per kind ten laste. 

Kinderen uit gezinnen die in collectieve schuldbemiddeling, budgetbeheer en/of budgetbegeleiding zijn 

moeten niet aan deze voorwaarde voldoen. 

 

Art. 3 - Hoe de KIA-cheque aanvragen? 

De aanvraag van de KIA-cheque dient te gebeuren in het Sociaal Huis met het daartoe bestemde 

aanvraagformulier, de nodige bewijsstukken moeten bijgevoegd worden: 

 Het attest ‘Recht op verhoogde tegemoetkoming in de ziekteverzekering’ of het aanslagbiljet 

personenbelasting van het voorgaande jaar en de twee laatste loonstroken.  

 Het aanslagbiljet onroerende voorheffing indien het gezin een eigendom heeft. 

 Attest van de schuldbemiddelaar 

De KIA-cheque wordt afgeleverd door het Sociaal Huis.  

Art. 4 - Hoe de KIA-cheque te gebruiken? 

De KIA-cheque kan op elk moment van het jaar aangevraagd worden. 

De geldigheidsduur van de KIA-cheque loopt jaarlijks van 1 januari tot 31 december van het betrokken 

dienstjaar. Daarna vervalt de geldigheid. 

De KIA-cheque biedt de gebruiker 25 euro als tegemoetkoming bij bovenvermelde vrijetijdsactiviteiten. 

De organisator noteert op de KIA cheque het bedrag dat werd betaald voor de activiteit. Indien het 

totaalbedrag van 25 euro is bereikt dan wordt de KIA-cheque terug binnengebracht bij het Sociaal Huis. Als 

het bedrag van 25 euro niet wordt gehaald, dient de KIA-cheque toch voor 31 december van het lopende jaar 

binnengebracht te worden. Binnen de maand ontvangt het gezin 25 euro of het gehaalde bedrag op hun 

rekening. 

De KIA-cheque is strikt persoonlijk en niet overdraagbaar op andere personen. 

Bij vaststelling van misbruik kan het college van burgemeester en schepenen beslissen om de KIA-cheque in 

te trekken voor het huidige en het daaropvolgende jaar en de onterecht verkregen tegemoetkoming terug te 

vorderen. 



Art. 5 - Betwistingen 

Alle betwistingen omtrent de toepassing van dit reglement worden door het college van burgemeester en 

schepenen beslecht. 

Art. 6 – Inwerkingtreding. 

Het reglement houdende de invoering van de gemeentelijke KIA-cheque treedt in werking vanaf 1 januari 

2018. 

 

 


