
 

 

 

                          

 

 
Art. 1.- Onderhavig reglement treedt in werking op 1 september 2017.  
 
Art. 2.- De onderwijscheque is bedoeld voor de leerling die aan volgende voorwaarden 
voldoet: 
1° de leerling is gedomicilieerd in Rijkevorsel; 
2° de leerling is ingeschreven in het lager onderwijs; 
3° de leerling heeft recht op een verhoogde tegemoetkoming in de gezondheidszorg of bezit 
een attest leefloon van het OCMW. 
 
Art. 3.- De leerling die in aanmerking komt voor de toekenning van onderwijscheques, krijgt 
per post onderwijscheques toegestuurd. Het gemeentebestuur gaat in samenwerking met de 
Kruispuntbank Sociale Zekerheid na wie recht heeft op onderwijscheques.  
 
De leerling die voldoet aan de voorwaarden vermeld in artikel 2, maar geen 
onderwijscheques toegestuurd kreeg tussen 1 september en 15 oktober, kan alsnog 
onderwijscheques verkrijgen, mits het voorleggen van de nodige bewijzen aan de financiële 
dienst. 
 
Art. 4.- De onderwijscheque is een cheque waarmee de houder aan de school waarin het 
kind is ingeschreven, betalingen kan verrichten voor alle verplichte uitgaven, zoals 
vastgelegd in het schoolreglement, en alle facultatieve uitgaven die deel uitmaken van de 
schoolrekening. Het bedrag op de cheque wordt rechtstreeks afgetrokken van de 
schoolfactuur. 
 
De onderwijscheque kan ook gebruikt worden in scholen buiten Rijkevorsel. 
 
De onderwijscheque kan enkel worden gebruikt voor de leerling aan wie hij werd afgeleverd. 
 
Art. 5.- Elke onderwijscheque heeft een betalingswaarde van € 10.  
 
Art. 6.- De onderwijscheque is geldig van de datum van aflevering tot het einde van het 
schooljaar, zijnde 31 augustus, waarin hij werd afgeleverd.  
 
De ongebruikte onderwijscheque wordt niet omgeruild of terugbetaald. Voor de verloren 
onderwijscheque maakt de gemeente op aanvraag een duplicaat aan. 
 
De onderwijscheque is slechts geldig indien hij de naam van de leerling, de school, het 
schooljaar en een uniek nummer vermeldt. De onderwijscheque is tevens steeds 
afgestempeld en ondertekend door de financieel beheerder van de gemeente. 
 
Art. 7.- Per schooljaar worden 7 onderwijscheques toegekend. 
 
Art. 8.- De scholen kunnen de onderwijscheque terugvorderen van het gemeentebestuur tot 
31 oktober van het jaar volgend op het schooljaar waarop de cheque betrekking heeft. Het 
gemeentebestuur stort het bedrag aan de scholen uiterlijk op 31 december van het jaar 
volgend op het schooljaar waarop de cheque betrekking heeft. 
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