Reglement Schoolpremie

REGLEMENT SCHOOLPREMIE
Het lokaal bestuur Kuurne wil met een tussenkomst, genaamd schoolpremie, de betaalbaarheid van
het onderwijs en gelijke onderwijskansen voor ieder kind mee helpen waarborgen.
Dit Reglement is COVID-19 gerelateerd en betreft een eenmalige premie. Het reglement is enkel
geldig tussen 01/01/2021 en 30/06/2021.
Artikel 1:
De tussenkomst is bestemd voor leerlingen van het kleuteronderwijs, het lager onderwijs, het secundair
onderwijs, hoger onderwijs en universiteit waarvan de ouders financiële moeilijkheden ondervinden bij
het betalen van de schoolfactuur.
Artikel 2:
De tussenkomst kan gebruikt worden om directe en indirecte schoolkosten te betalen. Onder directe
schoolkosten worden kosten verstaan die in het schoolreglement opgenomen zijn. Onder indirecte
schoolkosten worden bv. extra internetkosten i.f.v. thuisonderwijs verstaan.
Artikel 3:
De leerling moet in Kuurne gedomicilieerd zijn.
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 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.kuurne.be/e-loket
- door het inscannen en doormailen van het aanvraagformulier en bewijsstukken naar

sociaalhuis@kuurne.be

- door het aanvraagformulier met de bewijsstukken af te geven in het Sociaal Huis Kuurne.
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.
- Bij +18-jarigen: inschrijvingsbewijs van de onderwijsinstelling.
Artikel 6:
De aanvragen worden gecentraliseerd binnen de Welzijnsdienst. De dienst gaat na of de aanvraag
voldoet aan de voorwaarden.
Artikel 7:
Betwistingen inzake de toepassing van dit reglement worden beslecht door het college van
burgemeester en schepenen.
Artikel 8:
De persoonsgegevens verwerkt in het kader van deze tussenkomst worden met zorgvuldigheid en
respect voor de privacy behandeld en beveiligd. Het lokaal bestuur van Kuurne 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 https://www.kuurne.be/privacyverklaring
Artikel 9:
Bij een goedkeuring ontvangt men een rechtstreekse toelage 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, hoger onderwijs of universiteit

Artikel 10:
Dit reglement treedt in werking vanaf 01 januari 2021. Aanvragen kunnen ingediend worden tot
en met 31 december 2021. Het reglement eindigt met ingang van 01 januari 2022.
Goedgekeurd in de gemeenteraad van 10 december 2020.

