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Artikel 1 — Financiën.
Het openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn
reserveert voor het project schoolkansenpas een ge-
deelte van de federale subsidie die wordt toegekend op
grond van het koninklijk besluit houdende maatregelen
ter bevordering van de participatie en sociale activering
van de gebruikers van de dienstverlening van de open-
bare centra voor maatschappelijk welzijn, dat jaarlijks
wordt uitgevaardigd.

Artikel 2 — Principe.
Het openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn
verleent aan de leden van een gezin die een schoolkan-
senpas bezitten een financiële tussenkomst in de kost-
prijs van een aantal schoolactiviteiten.

Komen in aanmerking:
 alle activiteiten van sociale, culturele en sportieve

aard van één dag, een dagdeel of meerdere dagen:
schoolreizen, studiereizen, toneel- en filmvoorstel-
lingen, sportdagen, schoolzwemmen (inclusief ver-
voer), museumbezoek, bosklassen, zeeklassen,
sneeuwklassen, enz.

 het inschrijvingsgeld voor het deeltijds kunston-
derwijs.

Artikel 3 — Voorwaarden.
Komen in aanmerking voor een schoolkansenpas de
personen die:
1) hun woonplaats hebben op het grondgebied van de

gemeente;
2) en:

a) ofwel recht hebben op de verhoogde verzeke-
ringstegemoetkoming in de kosten van de ge-
neeskundige verzorging, zoals bedoeld in arti-
kel 37, § 19, van de wet betreffende de ver-
plichte verzekering voor geneeskundige ver-
zorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14
juli 1994, en het koninklijk besluit van 15 ja-
nuari 2014 betreffende de verhoogde verzeke-
ringstegemoetkoming, bedoeld in artikel 37,
§19, van de wet betreffende de verplichte ver-
zekering voor geneeskundige verzorging en
uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994, in
het bijzonder artikel 8 en artikel 17;

b) ofwel zich in een situatie van armoede bevin-
den zoals blijkt uit een recent sociaal onder-
zoek uitgevoerd door een maatschappelijk
werker van het openbaar centrum voor maat-
schappelijk welzijn.

Artikel 4 — Toekenning.
Het openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn
levert de schoolkansenpas af als aan alle voorwaarden
vermeld in artikel 3 is voldaan.

De schoolkansenpas is geldig gedurende één school-
jaar.

De verlenging van de geldigheidsduur gebeurt ambts-
halve na controle van de toekenningsvoorwaarden.

Artikel 5 — Verdeelsleutel.
De kosten voor de schoolactiviteiten worden als volgt
verdeeld:

1° Schoolactiviteiten van één dag of een dagdeel:
 de ouders betalen 1,50 euro voor een dagdeel of

3 euro voor een dag
 het OCMW betaalt 50 %
 de school betaalt de rest

2° Meerdaagse schoolactiviteiten in het basisonderwijs:
 de ouders betalen 25 %
 het OCMW betaalt 50 %
 de school betaalt de rest
De tussenkomst wordt berekend op een maximum-
bedrag van 360 euro gespreid over 6 jaar.

3° Meerdaagse schoolactiviteiten in het secundair on-
derwijs:
 de ouders betalen 25 %
 het OCMW betaalt 50 %
 de school betaalt de rest
De tussenkomst wordt berekend op een maximum-
bedrag van € 200 per schooljaar
Alleen verplichte meerdaagse activiteiten komen in
aanmerking.

4° Inschrijvingsgeld voor het deeltijds kunstonderwijs:
 de leerling betaalt 25 %
 het OCMW betaalt 50 %
 de academie betaalt de rest

Deze verdeling geldt voor de netto kost van de activi-
teit, dat wil zeggen na aftrek van mogelijke tussen-
komst door andere instanties.

Artikel 6 — Scholen & academies.
De scholen en academies voor deeltijds kunstonderwijs
die willen meewerken met de schoolkansenpas onder-
schrijven een engagementsverklaring aangaande:
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 het leveren van inspanningen tot het ontwikkelen
van een beleid rond omgaan met kansarmoede op
school en in de academie;

 het leveren van inspanningen om de schoolkosten
te bewaken en te beheersen;

 het gedeeltelijk voor eigen rekening nemen van de
kosten voor sommige schoolactiviteiten zoals be-
paald in artikel 5.

Een model van de engagementsverklaring is gevoegd
als bijlage bij dit besluit.

De deelnemende scholen en academies factureren elke
trimester het aandeel van het openbaar centrum voor
maatschappelijk welzijn in de kostprijs van de schoolac-
tiviteiten van het afgelopen trimester. Deze facturen
moeten uiterlijk op 31 december, 30 april en 30 juni
toekomen op het openbaar centrum voor maatschappe-
lijk welzijn.

Artikel 7 — Uitzonderingsbepaling.
Het bijzonder comité voor de sociale dienst beslist over
alles wat niet voorzien is in dit reglement. Het bijzonder
comité kan in uitzonderlijke situaties afwijkingen op de
bepalingen van dit reglement toestaan.

Het bijzonder comité motiveert deze beslissingen.

Artikel 8 — Opheffingsbepaling.
Worden opgeheven:
1° het besluit van de raad voor maatschappelijk welzijn

van 21 juni 2010 — Maatschappelijke participatie —
Schoolkansenpas — Convenant;

2° het model van de engagementsverklaring gevoegd
als bijlage bij het besluit van de raad voor maat-
schappelijk welzijn van 17 september juni 2008 —
Maatschappelijke participatie — Schoolkansenpas —
Convenant.

Artikel 9 — Bekendmaking.
Dit reglement zal worden bekendgemaakt op de ge-
meentelijke website met vermelding van de datum van
goedkeuring en de datum van bekendmaking. De be-
kendmaking en de datum van bekendmaking zullen
genoteerd worden in het bijzonder register.

Het reglement treedt in werking de vijfde dag na de
bekendmaking
.


