
Reglement Schoolparticipatiefonds Beveren, met ingang van 25/01/2022 

Met ingang van 25/01/2022 wordt het reglement van het schoolparticipatiefonds goedgekeurd door het 

college van Burgemeester en schepenen in de zitting van 13/12/2021 en op de gemeenteraad in de 
zitting van 25/01/2022.  Artikel 3 van dit reglement is onderhevig aan indexatie en mag indien nodig 
aangepast worden volgens de indexatie van de grensbedragen van de inkomsten.  

 

Artikel 1 

Het schoolparticipatiefonds heeft tot doel om gezinnen met een beperkt inkomen uit Beveren te 
ondersteunen in het betalen van hun schoolfacturen, zowel in het basis- als secundair onderwijs. 

 

Artikel 2 
Tussenkomst per leerling per schooljaar: 50 EUR voor het kleuteronderwijs, 100 EUR voor het lager 
onderwijs en 150 EUR voor het secundair onderwijs.  

Te verrekenen op 1 of meerdere schoolfacturen. De korting moet zichtbaar zijn op de factuur. Indien 
het attest van het schoolparticipatiefonds de school bereikt nadat er reeds een factuur/facturen 

verstuurd zijn voor het betreffende schooljaar, dan verrekent de school de korting op de volgende 
facturen.   

 

Artikel 3  

Komen in aanmerking voor het schoolparticipatiefonds:  

Elk schoolgaand kind uit een gezin dat in Beveren gedomicilieerd is of dat in een sociale voorziening in 

Beveren verblijft en minstens voldoet aan 1 van onderstaande criteria:  

 Kinderen die zelf of via hun ouders (voogd) recht hebben op verhoogde tegemoetkoming in de 
ziekteverzekering. Het gezin mag slechts 1 onroerend goed in bezit hebben, namelijk de eigen 
woning, waarvan het niet-geïndexeerd kadastraal inkomen niet hoger is dan 1385 EUR te 
vermeerderen met 231 EUR per kind ten laste. (volgens VT bedragen) 

 Kinderen uit gezinnen waarbij het netto belastbaar gezinsinkomen niet hoger is dan 33 500 

EUR. Het gezin mag slechts 1 onroerend goed in bezit hebben, namelijk de eigen woning, 
waarvan het niet-geïndexeerd kadastraal inkomen niet hoger is dan 1385 EUR, te 

vermeerderen met  231 EUR per kind ten laste.  

 Gezinnen die in collectieve schuldbemiddeling, budgetbeheer en/of budgetbegeleiding zijn. 

 

 

Artikel 4 

Het gemeentelijk reglement op het schoolparticipatiefonds treedt in werking op datum goedkeuring 
gemeenteraad.  

Artikel 5 
De tussenkomst van het schoolparticipatiefonds dient per schooljaar aangevraagd te worden. Per 
schooljaar kan er per leerling slechts 1x gebruik gemaakt worden van dit fonds. 



Het recht op verhoogde tegemoetkoming wordt per kalenderjaar bekeken door de ziekenfondsen. 

Voor het schoolparticipatiefonds geldt de status op 1 september van het betreffende schooljaar. Deze 
status blijft een heel schooljaar geldig. Wanneer een leerling van status verandert op 1 januari tijdens 

het betreffend schooljaar, dan gaat deze nieuwe situatie pas in op 1 september van het volgende 

schooljaar.  

 

Artikel 6 

De aanvraag van het schoolparticipatiefonds dient te gebeuren in het Sociaal Huis met het daartoe 

bestemde aanvraagformulier, per mail of per post, de nodige bewijsstukken moeten bijgevoegd 

worden: 

 Indien recht op basis van Verhoogde Tegemoetkoming: een recent klevertje mutualiteit van 

het kind of attest verhoogde tegemoetkoming mutualiteit.  

 Indien recht op basis van netto belastbaar inkomen: het aanslagbiljet onroerende voorheffing 
indien het gezin een eigendom heeft. 

 Indien recht op basis van schuldbemiddeling: het attest van de schuldbemiddelaar 

 Indien geen verhoogde tegemoetkoming of schulden: laatste definitieve aanslagbiljet 

personenbelasting van de ouder(s) die de kinderen ten laste hebben.  

 

 
De aanvraagformulieren zullen beschikbaar zijn op de website van Beveren, bij de betrokken 

diensten, op de school en worden meegegeven bij inschrijving en bij de start van een nieuw 

schooljaar.  

Streefdatum voor de aanvragen voor het betreffende schooljaar: 31/10/xx  

Aanvragen die na 31/10/xx ontvangen zijn, behandelt het Sociaal Huis in het volgende kalenderjaar.  

 

Artikel 7 

De school heeft een actieve doorverwijsfunctie naar het Sociaal Huis. 
  

Artikel 8 
Verrekenen van de tussenkomst door de school: 

Na de aanvraag en goedkeuring tot tussenkomst door het Sociaal Huis vult deze de 

gemeenschappelijke lijst aan met de naam van de rechthebbende leerling.  Na deze controle wordt er 

uit de gemeenschappelijke lijst een attest gegenereerd. Dit attest wordt door het Sociaal Huis 

rechtstreeks doorgestuurd naar de betreffende school die de korting kan verrekenen.  

De dienst onderwijs brengt de scholen op de hoogte over de verdere procedure voor het verrekenen 

van de toegekende korting.  

 Scholen uit Beveren  zij zijn op de hoogte van het schoolparticipatiefonds via de 

onderwijsraad  



 Scholen buiten Beveren  de dienst onderwijs contacteert de school en informeert deze over 

het fonds 
 

 De dienst onderwijs en welzijn van de buurgemeenten/-steden  worden op voorhand ingelicht over 

het fonds. Ook de scholen in de omtrek waar leerlingen uit Beveren schoollopen worden ingelicht.  

De school kent de tussenkomst toe op de schoolrekening. De tussenkomst is zichtbaar op de 

schoolrekening. De school prefinanciert het schoolparticipatiefonds.  

 

 Artikel 9 
Terugbetaling van de scholen door de gemeente: 

 Uiterlijk 15 december (deel 1) en/of 30 juni (deel 1 en/of deel 2) bezorgen de scholen aan de 

dienst Onderwijs één globale aanvraag tot terugbetaling van het schoolparticipatiefonds. 
 De dienst Onderwijs controleert de aanvraag tot terugbetaling op ontvankelijkheid en 

correcte inhoud. De dienst onderwijs kan bijkomende rapportering opvragen bij de scholen.  
 Na goedkeuring wordt de toegekende tussenkomst aan de scholen terugbetaald. 

 

 
 


