
REGLEMENT VOOR HET TOEKENNEN VAN ONDERWIJSCHEQUES  

 

Het lokaal bestuur Zwevegem wil met een tussenkomst, genaamd onderwijscheques, de 
betaalbaarheid van het onderwijs en gelijke onderwijskansen voor ieder kind mee helpen waarborgen.  

 
Artikel 1: 

De tussenkomst is bestemd voor leerlingen van het kleuteronderwijs, het lager onderwijs en het 
secundair onderwijs waarvan de ouders financiële moeilijkheden ondervinden bij het betalen van de 

schoolfactuur.   

 
Artikel 2: 

De tussenkomst kan gebruikt worden voor het betalen van de schoolfactuur van de onderwijsinstelling 
waar het kind is ingeschreven. Het betreft verplichte uitgaven vastgelegd in het schoolreglement; 

schoolreizen en uitstappen georganiseerd door de school; sportdagen georganiseerd tijdens de 

schooltijden; door de school afgeleverde verplichte boeken, werkmaterialen en kopieën; zwem- en 
turngerei afgeleverd door de school; schoolmaaltijden;… 

 
Artikel 3: 

De leerling moet in Zwevegem gedomicilieerd zijn of een van de ouders of voogden van de leerling, 
die ten minste de helft van de zorg voor de leerling op zich neemt, moet in Zwevegem gedomicilieerd 

zijn. Dit valt niet te cumuleren met een gelijkaardig voordeel in een andere gemeente. 

 
Artikel 4: 

De leerling heeft recht op verhoogde tegemoetkoming,  
of het gezin van de leerling is in collectieve schuldenregeling, 

of het gezin van de leerling is in budgetbeheer met schuld, 

of - geldt enkel voor het schooljaar 2020-2021 - het gezin van de leerling kreeg de COVID-19-toeslag 
via het Groeipakket.  

 
Artikel 5: 

De aanvraag kan op volgende manieren worden ingediend: 
- via het digitaal aanvraagformulier op https://www.zwevegem.be/thuisloket,  

- door het inscannen en doormailen van het aanvraagformulier en bewijsstukken naar 

samenleving@zwevegem.be , 
- door het aanvraagformulier met de bewijsstukken af te geven in Huis van het Kind. 

Het aanvraagformulier wordt vastgesteld door de interne commissie gelijke onderwijskansen en 
verspreid via de scholen en de diensten.  

Bij het aanvraagformulier worden de gevraagde bewijsstukken gevoegd, die aantonen dat het gezin 

voldoet aan de voorwaarden: 
- een vignet van de mutualiteit waaruit blijkt dat de leerling op het ogenblik van de aanvraag 

een verhoogde tegemoetkoming in de ziekteverzekering heeft, 
- of een recent attest van budgetbeheer met schuld of collectieve schuldenregeling, 

- of een bewijsstuk van gekregen COVID-19-toeslag via het Groeipakket. 

 
Artikel 6: 

De aanvragen worden gecentraliseerd binnen de dienst samenleving.  
De dienst gaat na of de aanvraag voldoet aan de voorwaarden. 

De dienst maakt een overzichtsdocument van aanvragen op per school.  
Het overzichtsdocument vermeldt de naam en het adres van de leerling die in die school is 

ingeschreven, en het bedrag van de tussenkomst.  

Het overzichtsdocument wordt overgemaakt aan de betrokken school. 
De school bevestigt dat het bedrag in mindering zal worden gebracht van de schoolfactuur, conform 

de afspraken door de school gemaakt met de betrokken ouders, door:  
- op de factuur ‘tussenkomst lokaal bestuur Zwevegem’ met het bedrag dat in mindering wordt 

gebracht, te vermelden; 

- de datum/data en referentienummer van de desbetreffende factuur/facturen op het 
overzichtsdocument in te vullen; 

- en het overzichtsdocument samen met het rekeningnummer van de school terug te bezorgen 
aan de dienst samenleving. 
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De dienst samenleving bezorgt na nazicht het overzichtsdocument aan de gemeentelijke financiële 

dienst die het bedrag van tussenkomsten rechtstreeks stort op het rekeningnummer van de school. 

Voor wat de gemeentescholen betreft, maakt de financiële dienst de nodige afspraken hierrond met 
de dienst onderwijs.  

Indien de school van de aanvrager weigert de tussenkomst van het lokaal bestuur in mindering te 
brengen, wordt dit voorgelegd aan de interne commissie gelijke onderwijskansen.  

De commissie gaat in overleg met de school, om te komen tot een oplossing. Dit kan inhouden dat 
het bedrag van tussenkomst rechtstreeks wordt gestort aan de ouder. 

 

Artikel 7: 
Bij een goedkeuring ontvangt men jaarlijks een rechtstreekse korting van  

- € 45 op de schoolfactuur van een kleuter,  
- € 90 op de schoolfactuur van een kind in de lagere school,  

- € 125 op de schoolfactuur van een leerling van het secundair onderwijs.  

 
Artikel 8: 

Dossiers waarbij de dienst samenleving niet kan beslissen in toepassing van dit reglement, worden 
voorgelegd aan de interne commissie gelijke onderwijskansen, die beslist. Deze commissie adviseert 

ook in geval van betwisting aan het college van burgemeester en schepenen. 
De commissie bestaat uit de coördinerend directeur onderwijs, de deskundige samenleving, de 

schepen van samenleving en toegankelijkheid, en de schepen van onderwijs en kan uitgebreid worden 

met betrokken medewerkers van de dienst samenleving, de sociale dienst en de dienst onderwijs.  
 

Artikel 9: 
Betwistingen inzake de toepassing van dit reglement worden beslecht door het college van 

burgemeester en schepenen. Er wordt advies gegeven door de interne commissie gelijke 

onderwijskansen. 
 

Artikel 10:  
De persoonsgegevens verwerkt in het kader van deze tussenkomst worden met zorgvuldigheid en 

respect voor de privacy behandeld en beveiligd. Het lokaal bestuur van Zwevegem volgt hiervoor de 
GDPR (General Data Protection Regulation). 

Meer info over ons beleid op het vlak van verwerking van persoonsgegevens en privacy, vindt de 

aanvrager terug op www.zwevegem.be/privacy 
 

Dit reglement treedt in werking vanaf het schooljaar 2020-2021.  
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