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Reglement studietoelage OCMW-Zoutleeuw 

 

 

Art. 1: 

Een ouder met een kind dat onderwijs volgt kan onder bepaalde voorwaarden een 

studietoelage bekomen van het OCMW-Zoutleeuw. Dit reglement bepaalt die voorwaarden.  

 

De studietoelage heeft als doel de ouder(s) of de voogd te ondersteunen bij de financiering 

van de schoolkosten en om de armoede bij kinderen te bestrijden.  

  

 

Art. 2: 

Voor de toepassing van dit reglement wordt verstaan onder: 

- ouder: vader of moeder van het kind, op wiens adres het kind ingeschreven is in het 

bevolkingsregister, het vreemdelingenregister of het wachtregister van de gemeente 

Zoutleeuw op het ogenblik van de aanvraag van de studietoelage   

- voogd: persoon die het voogdijgezag uitoefent over het kind en die daartoe werd 

aangesteld door de bevoegde vrederechter of rechtbank en op wiens adres het kind 

ingeschreven is in het bevolkingsregister, het vreemdelingenregister of het 

wachtregister van de gemeente Zoutleeuw op het ogenblik van de aanvraag van de 

studietoelage  

- kind: natuurlijke persoon die onderwijs volgt  

- onderwijs: kleuteronderwijs, lager onderwijs of secundair onderwijs 

- verhoogde tegemoetkoming: recht op een hogere terugbetaling van de kosten voor 

geneeskundige verzorging 

- attest van de mutualiteit: attest waarin de mutualiteit van de ouder of de voogd 

verklaart dat zij of hij recht heeft op de verhoogde tegemoetkoming 

- schuldhulpverlening: budgetbegeleiding, budgetbeheer of collectieve schuldenregeling 

- beschikking van toelaatbaarheid: uitspraak van de arbeidsrechtbank of het arbeidshof 

waarbij de ouder of de voogd wordt toegelaten tot de collectieve schuldenregeling 

- attest erkende instelling voor schuldbemiddeling: attest waarin een erkende instelling 

voor schuldbemiddeling verklaart dat de ouder een actief dossier schuldhulpverlening 

heeft 

- schooljaar: de periode van 1 september tot 30 juni van het daaropvolgende jaar.  

 

 

Art. 3: 

De ouder of de voogd van het kind die: 

- hetzij recht heeft op de verhoogde tegemoetkoming  

- hetzij schuldhulpverlening geniet,  

heeft recht op een studietoelage zoals bedoeld in dit reglement. 

 

De ouder of de voogd bewijst dit door aan het aanvraagformulier studietoelage één van de 

volgende documenten toe te voegen: 

- hetzij het attest van de mutualiteit  

- hetzij de beschikking van toelaatbaarheid of het attest van de erkende instelling voor 

schuldbemiddeling. Indien het OCMW-Zoutleeuw zelf de erkende instelling voor 

schuldhulpverlening is, dient geen attest te worden toegevoegd.  
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Art. 4: 

Er kan slechts één studietoelage worden toegekend per schooljaar en per kind.  

 

Deze bedraagt:  

- kleuteronderwijs: 25,00 euro 

- lager onderwijs: 75,00 euro 

- secundair onderwijs: 150,00 euro. 

 

Art. 5: 

Het aanvraagformulier  studietoelage, bijlage bij dit reglement wordt door de ouder ingediend 

bij de sociale dienst van het OCMW-Zoutleeuw, Prins Leopoldplaats 3, 3440 Zoutleeuw. De 

aanvraag is slechts ontvankelijk voor zover dit formulier volledig en correct is ingevuld, 

origineel ondertekend is en de vereiste documenten als bijlage zijn toegevoegd.  

 

Door het indienen van de aanvraag geeft de ouder toelating tot een sociaal onderzoek door het 

OCMW-Zoutleeuw met inbegrip van een huisbezoek indien dit nodig is om een correct zicht 

te krijgen op de situatie van het kind. Door de ondertekening van de aanvraag machtigt de 

ouder of de voogd het OCMW om alle nuttige inlichtingen in te winnen of verklaringen na te 

zien bij de instellingen van de sociale zekerheid, openbare besturen, schuldbemiddelaars en/of 

de school van het kind. 

 

Indien het kind meerderjarig is, kan van de ouder of de voogd bijkomend worden gevraagd 

dat hij of zij een door de school afgeleverd bewijs van inschrijving in het secundair onderwijs 

bezorgt.  

 

Van het sociaal onderzoek wordt een sociaal verslag opgemaakt dat wordt ondertekend door 

de behandelende maatschappelijk werk(st)er. 

 

De ouder verbindt er zich toe elke wijziging die zich voordoet in verband met de gestelde 

voorwaarden binnen een termijn van één maand schriftelijk aan het OCMW mee te delen. 

 

Art. 6: 

De Raad voor Maatschappelijk Welzijn beslist over de toekenning van de studietoelage op 

basis van het sociaal verslag.  

 

In geval het kind een niet-begeleide minderjarige vreemdeling is, die voldoet aan de 

voorwaarden van huidig reglement kan de Raad de studietoelage ambtshalve toekennen op 

advies van de sociale dienst. 

  

Art. 7: 

Het aanvraagformulier kan op elk ogenblik in de loop van het schooljaar worden ingediend.  

 

Indien de ouder recht heeft op de studietoelage wordt deze betaald op het in het 

aanvraagformulier vermelde rekeningnummer en dit ten laatste binnen de drie maanden nadat 

de Raad voor Maatschappelijk Welzijn het recht definitief heeft vastgesteld. 

 

Art. 8: 

Dit reglement treedt in werking vanaf 1.10.2017 

 


