
Veel gestelde vragen over het schoolparticipatiefonds:  

 

1. Ik heb recht op het schoolparticipatiefonds maar  ik  krijg het  attest van het Sociaal Huis 

pas  nadat ik  reeds een schoolfactuur ontvangen hebt (zonder korting). Wat nu?  

U heeft recht op het schoolparticipatiefonds vanaf de aanvang  van het schooljaar  maar u 
ontvangt uw attest pas nadat u reeds een of meerdere facturen van de school ontvangen hebt?  De 
school zal dit regulariseren voor de afloop van dat schooljaar .   
 

2. Wat als ik door omstandigheden in de loop van het schooljaar niet meer tot de doelgroep 
behoor die recht heeft op het schoolparticipatiefonds?  

Wanneer u door omstandigheden tijdens het schooljaar  niet meer tot de doelgroep van 

rechthebbenden op het schoolparticipatiefonds behoort, dan zal deze status pas ingaan vanaf het 
volgende schooljaar.  

Voor het schoolparticipatiefonds geldt uw status op 1 september van het betreffende schooljaar. 

Deze status blijft een heel schooljaar geldig.  

 
3. Wat als ik door omstandigheden in de loop van  het schooljaar wel tot de doelgroep behoor  

die recht heeft op het schoolparticipatiefonds, maar dit in september nog niet het geval was?  
 
Indien u door omstandigheden (bijvoorbeeld verhuis naar Beveren, wijziging in gezinssituatie, …) 

pas in de loop van het schooljaar tot de doelgroep behoort, dan geldt de korting vanaf het moment 
dat het schoolparticipatiefonds wordt goedgekeurd door het Sociaal Huis. De korting zal 

toegekend worden vanaf de eerstvolgende factuur (basisonderwijs) of wordt eenmalig toegepast 
op een factuur na afgifte van het attest (secundair onderwijs).  
 

4. Wat doe ik bij verandering van school tijdens schooljaar?  
 

Basisonderwijs: 
Vraag een nieuw attest aan het Sociaal Huis. Op dit nieuwe attest zal de naam van de school 
aangepast worden.  

 
Secundair onderwijs: 

Indien u uw korting nog niet gekregen heeft op de oude school, dan vraagt u een nieuw attest aan 
bij het Sociaal Huis. Op dit attest zal de naam van de school aangepast worden. Het Sociaal Huis 

zal nagaan bij de oude school of de korting reeds is toegekend alvorens een nieuw attest op te 
maken.  

 

 


