Tegemoetkoming van het OCMW in de onderwijskosten van
kinderen
Art. 1 : Binnen de perken van het krediet dat jaarlijks in het budget is voorzien, verleent het OCMW
onder de in dit besluit vermelde voorwaarden een tegemoetkoming in de onderwijskosten
van kinderen.
Art. 2 : Rechthebbenden.
De tegemoetkoming wordt toegekend aan gezinnen met kinderen waarvan de
referentiepersoon begunstigde is op leefloon, budgetbeheer, verhoogde tegemoetkoming of
collectieve schuldenregeling.
Het kind waarvoor de tegemoetkoming wordt toegekend, moet voltijds dagonderwijs volgen
in het kleuter-, lager of middelbaar onderwijs. Onderwijs via een leerovereenkomst komt
niet in aanmerking voor de tegemoetkoming.
Art. 3 : Inkomen.
Het gezinsinkomen mag niet hoger zijn dan de inkomensgrens die in aanmerking komt voor
de verhoogde tegemoetkoming.
Daarenboven mag het totale bedrag van het (niet geïndexeerd) kadastraal inkomen van de
onroerende goederen van het gezin niet hoger zijn dan 745 euro.
Art. 4 : Bedrag van de tegemoetkoming.
§ 1. De tegemoetkoming bedraagt maximaal :

40,00 euro per kleuter
70,00 euro per lagere scholier
100,00 euro per middelbare scholier

§ 2. Indien het bedrag van de verantwoorde uitgaven lager is dan de in § 1 vermelde
bedragen, wordt de tegemoetkoming beperkt tot het bedrag van de verantwoorde
uitgaven.
Art. 5 : Indienen van de aanvraag.
De aanvraag moet jaarlijks worden ingediend vóór 15 december, op een formulier dat door
het OCMW wordt ter beschikking gesteld.
Bij de aanvraag moeten de volgende stukken worden gevoegd :
- een attest van de onderwijsinstelling;
- het aanslagbiljet inzake de personenbelasting met betrekking tot het inkomen van 2 jaar
voorafgaand aan de aanvraag;
- het meest recente aanslagbiljet inzake de onroerende voorheffing;
- een factuur of kasticket + bewijs van betaling van de in aanmerking genomen uitgaven.
Art. 6 : In aanmerking genomen uitgaven voor terugbetaling.
Alleen de hierna vermelde uitgaven - die betrekking hebben op het lopende schooljaar worden in aanmerking genomen voor terugbetaling :
-

-

Schoolreizen en uitstappen georganiseerd door de school waarbij het de pedagogische
bedoeling is dat elke leerling er aan moet deelnemen (dus bijvoorbeeld geen skireis,
Italiëreis, …)
Sportdagen georganiseerd tijdens de schooltijden;

-

Verplichte boeken, werkmateriaal, kopies afgeleverd door de school;
Zwem- en turngerief afgeleverd door de school;
Schoolgerief;
Schoolmaaltijden

Komen niet in aanmerking :
- Aankoop van dranken of snacks;
- Foto’s die op school van de leerlingen en de klassen worden gemaakt
Art. 7 : Uitbetaling.
De tegemoetkoming wordt uitbetaald na een sociaal onderzoek.

