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Onderwijs: toelagereglement onderwijscheques: aanpassing

De gemeenteraad,

Gelet op het gemeentedecreet van 15 juli 2005, en latere wijzigingen;

Gelet op het decreet flankerend onderwijsbeleid op het lokaal niveau d.d. 30 november 2007, en
latere wijzigingen;

Gelet op de vraag van de'scholengemeenschap SCHOT d.d. 1 juli 2012 aan het gemeentebestuur om
te overwegen om in navolging van stad Turnhout onderwijscheques aan te bieden aan ouders van
leerlingen die het financieel minder breed hebben;

Ge\et op het toelagereglement voor onderwijscheques zoals goedgekeurd door de gemeenteraad op
27/6/2013 en gewijzigd door de gemeenteraad op 26/6/2014;

Gelet op de vervanging van de statuten 'OMNIO' en 'WIGW' door het statuut 'verhoogde
tegemoetkoming' van de mutualiteiten waardoor een aanpassing van het reglement wenselijk is.

Gelet op de wet van 14 november 1983 betreffende de controle op de toekenning en op de
aanwending van sommige toelagen;

BESLUIT:

Artikel 1
De aanpassingen aan dit reglement treden in werking vanaf het schooljaar 2017-2018.

Artikel 2
Inwoners van Oud-Tumhout die kinderen hebben die aan de volgende voorwaarden voldoen, hebben
recht op één onderwijscheque van 60 EUR per schooljaar per kind:

Het kind moet op 31 december van het schooljaar waarop de cheque betrekking heeft in Oud-
Turnhout gedomicilieerd zijn, op hetzelfde adres als de ouder(s) of voogd die de onderwijscheque
aanvra(a)g(en)(t)

Het kind moet ingeschreven zijn in het lager onderwijs of kleuteronderwijs, ofthuisonderwijs
volgen (attest van onderwijsinstelling)
De ouders moeten één van de volgende statuten hebben en hiervan een attest kunnen
voorleggen:



o Recht op verhoogde tegemoetkoming (attest van de mutualiteit)
o Recht op een leefloon van het OCMW (attest van OCMW)

Het totaal niet-geïndexeerde kadastraal inkomen van alle onroerende goederen van het
gezinshoofd mag niet meer dan 1. 000 EUR bedragen (aan te tonen met het recentste
aanslagbiljet onroerende voorheffing).

De gegevens die door de aanvrager verstrekt worden, zullen enkel gebruikt worden om na te gaan of
betrokkene in aanmerking komt voor een onderwijscheque, en niet voor andere doeleinden.

Artikel 3
Onderwijscheques zijn cheques waarmee de houder aan de onderwijsinstelling waarin zijn kinderen
zijn ingeschreven, betalingen kan verrichten voor alle verplichte uitgaven, zoals vastgelegd in het
schoofreglement, en alle facultatieve uitgaven die deel uitmaken van de schoolrekening.
Een ondërwijscheque kan alleen gebruikt worden voor betalingen voor het kind waarvoor hij werd
uitgereikt.

Artikel 4 . , . ....... . , , ,..
Elke onderwijscheque vermeldt de naam van de leerling, de onderwijsinstelling en het schooljaar^
Tevens is elke cheque genummerd en getekend door de financieel beheerder van de gemeente Oud-
Turnhout.
Onderwijscheques kunnen aangevraagd worden bij het OCMW van de gemeente Oud-1
tussen 1'september van het schooljaar waarop de cheque betrekking heeft, en 31 december van
datzelfde schooljaar. Kinderen die'pas na 1 januari instappen, kunnen tijdens dat lopende schooljaar
dus geen aanspraak maken op een onderwijscheque.
De onderwijscheques hebben een betalingswaarde van 60 EUR per cheque. Ze zijn geldig tot 31
augustus van het schooljaar waarin ze werden afgeleverd
Ongebruikte of verloren cheques worden niet terugbetaald of omgeruild.

Artikel 5
De onderwijscheques kunnen op alle lagere- en kleuterscholen - ook buiten de gemeente Oud-
Turnhout, worden gebruikt om de schooifactuur te betalen. De scholen kunnen de onderwijscheque
terugvorderen van'het gemeentebestuur van Oud-Turnhout tot 15 september volgend op het
schooljaar waarop de cheque betrekking heeft.
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