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Betreft: schoolparticipatiefonds voor schoolgaande kinderen en jongeren uit Beveren-Waas

Wat is het schoolparticipatiefonds?
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.


Voor het basisonderwijs (kleuter- en lager onderwijs) bedraagt de tussenkomst 80% van
de scherpe maximumfactuur, rekening houdend met de indexatie.



Voor secundair onderwijs bedraagt de tussenkomst éénmalig 45 EUR op een
schoolfactuur.

Het gemeentelijk reglement op het schoolparticipatiefonds treedt in werking op 1 september 2018.

Wie komt in aanmerking?
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 recht hebben op verhoogde tegemoetkoming in de ziekteverzekering en
kinderen uit gezinnen waarbij het netto belastbaar gezinsinkomen niet hoger is dan 33 000
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 1.200 EUR, te
vermeerderen met 172 EUR per kind ten laste.



Kinderen uit gezinnen die in collectieve schuldbemiddeling zijn.

Loopt uw kind school in Beveren: De scholen zijn op de hoogte van het schoolparticipatiefonds en
zullen de korting toekennen. Deze korting zal vermeld worden op de factuur.
Loopt uw kind school buiten Beveren: vraag het schoolparticipatiefonds aan bij het Sociaal Huis en
neem, na ontvangen attest schoolparticipatiefonds, contact op met de dienst Onderwijs (zie
onderaan brief).

Hoe vraagt u het schoolparticipatiefonds aan?
De aanvraag van het schoolparticipatiefonds dient te gebeuren in het Sociaal Huis (zie onderaan
brief) met het daartoe bestemde aanvraagformulier. Aanvragen kan vanaf 1 september. Het attest
is 1 jaar geldig en dient dus elk schooljaar opnieuw aangevraagd te worden.
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 (indien van toepassing).

De aanvraag kan gebeuren aan de balie van het Sociaal Huis, via mail of per post.
Het aanvraagformulier is beschikbaar op de website van Beveren, bij de betrokken diensten en op
de school. Alle info wordt ook meegegeven bij inschrijving en bij de start van een nieuw schooljaar.
De school kan u helpen bij het invullen van het aanvraagformulier. Contacteer hiervoor het
secretariaat of de directeur.

Veelgestelde vragen:
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. Bezorg dit nieuwe attest aan de nieuwe school.
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. Bezorg nadien dit
attest aan de nieuwe school. Het Sociaal Huis zal nagaan bij de oude school of de korting reeds is
toegekend alvorens een nieuw attest op te maken.

Meer info:
Aanvragen Schoolparticipatiefonds:

Regelgeving Schoolparticipatiefonds:

Sociaal Huis
Oude Zandstraat 92, 9120 Beveren
T 03 750 46 00
E sociaalhuis@beveren.be

Dienst Onderwijs
Stationsstraat 2, 9120 Beveren
T 03 750 16 60
E onderwijs@beveren.be
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