Het schoolparticipatiefonds wil gezinnen die in Beveren wonen of personen die in een sociale voorziening in
Beveren verblijven en die aan bepaalde voorwaarden (zie ommezijde) voldoen, ondersteunen in het betalen
van de schoolfacturen van hun schoolgaande kinderen uit kleuter-, lager- en secundair onderwijs. Wie in
aanmerking komt voor de tegemoetkoming heeft recht op:
•

een tussenkomst van 80% op de scherpe maximum schoolfactuur (*) gedurende het hele schooljaar
voor een kind in kleuter- of lager onderwijs.
(*) Activiteiten en materialen tijdens de schooltijd die niet strikt noodzakelijk zijn voor de eindtermen
en ontwikkelingsdoelen: toneelbezoek, daguitstappen, sportactiviteiten, zwemlessen ... Het remgeld
en kosten voor buitenschoolse opvang zijn niet opgenomen in dit fonds.

•

een tussenkomst van 45 EUR op één schoolfactuur per schooljaar voor een kind in het secundair
onderwijs.

Deze tegemoetkoming kan aangevraagd worden van september tot juni. Het volledige reglement is
raadpleegbaar op www.beveren.be.
Gegevens van de ouder(s) of voogd:

Kleef hier een klevertje van het ziekenfonds

Kleef hier een klevertje van het ziekenfonds

Telefoonnummer
Gegevens van de kinderen:

Kleef hier een klevertje van het ziekenfonds

School: ….…………………………………………………….
…………………………………………………………………….

Kleef hier een klevertje van het ziekenfonds

School: ….…………………………………………………….
…………………………………………………………………….

Kleef hier een klevertje van het ziekenfonds

School: ….…………………………………………………….
…………………………………………………………………….

Voorwaarden om in aanmerking te komen voor het schoolparticipatiefonds
Ik vraag het schoolparticipatiefonds aan voor mijn schoolgaand(e) kind(eren). Ik behoor tot een van volgende
doelgroepen:



Ik heb een netto belastbaar gezinsinkomen lager dan 33 000 EUR en ik heb maximum 1 onroerend goed
in bezit, namelijk de eigen woning, waarvan het niet-geïndexeerd kadastraal inkomen niet hoger is dan
1 200 EUR, te vermeerderen met 172 EUR per kind ten laste.
Meebrengen: kopie van het laatste aanslagbiljet personenbelasting. Indien de financiële situatie het
laatste jaar gewijzigd is, moet u ook de twee laatste loonstroken van u en uw partner meebrengen.
Meebrengen: kopie van het laatste aanslagbiljet onroerende voorheffing (enkel indien het gezin een
eigendom heeft)



Of ik heb recht op verhoogde tegemoetkoming in de ziekteverzekering en ik heb maximum
1 onroerend goed in bezit, namelijk de eigen woning, waarvan het niet-geïndexeerd kadastraal
inkomen niet hoger is dan 1 200 EUR, te vermeerderen met 172 EUR per kind ten laste.
Meebrengen: kopie van het laatste aanslagbiljet onroerende voorheffing (enkel indien het gezin een
eigendom heeft)



Of ik behoor tot een gezin met schuldenlast (collectieve schuldbemiddeling, budgetbeheer en/of
budgetbegeleiding).
Meebrengen: attest van de schuldbemiddelaar



Ik geef toestemming aan gemeente Beveren om de gegevens van mijn aanvraag te verwerken en mijn
vraag tot tegemoetkoming scholenparticipatie te behandelen (indien dit niet aangevinkt wordt, kunt u
geen gebruik maken van de voordelen van het schoolparticipatiefonds).



Ik geef toestemming dat het attest, na goedkeuring, rechtstreeks opgestuurd wordt naar de betrokken
school.

Dit attest wordt na goedkeuring rechtstreeks opgestuurd naar de betrokken school.
De tegemoetkoming schoolparticipatiefonds is geldig tot einde van het lopend schooljaar (eind juni). Volgend
schooljaar zal u opnieuw een aanvraag moeten doen, indien u aan de voorwaarden blijft voldoen.
Ik verklaar op erewoord dat deze verklaring oprecht en volledig is.
Beveren,
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Handtekening aanvrager (ouder)

Neem contact op met het Klantencontactcenter T 03 750 15 11 om deze premie aan te vragen.

Hebt u al een KIA-CHEQUE aangevraagd voor uw kinderen van 2 tot 18 jaar?
Recht op verhoogde tegemoetkoming? Vraag dan ook een UiTPAS Reynaert aan voor het
hele gezin!
Voor meer info neemt u contact op met het Klantencontactcenter T 03 750 15 11.

