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1. Extra financiële ondersteuning  

 
De dossiers van de hulpvragers die voldoen aan de voorwaarden van dit voorstel, worden 
afgehandeld door de maatschappelijk werker en worden op het eerstvolgende BCSD ter kennisname 
voorgelegd.  
 
De complexe dossiers of dossiers die niet aan alle voorwaarden voldoen, worden na financieel en 
sociaal onderzoek door de maatschappelijk werker ter beslissing voorgelegd aan het BCSD. 
Het BCSD verklaart zich akkoord met volgende voorwaarden en procedure.  
 

1.1 Wonen 
 

“ Het verlenen van hulp voor huisvesting, met inbegrip van de lasten. Uitgezonderd de 
huurwaarborg.”  
 
1.1.1 Huurtoelage 
 
Financiële steun van maandelijks € 100,00 als tussenkomst in het betalen van huur of hypotheek 
voor personen en gezinnen die financieel getroffen werden door coronamaatregelen. 
 
Wie 
Voor alle cliënten en hun gezinsleden voor wie een actief begeleidingstraject loopt binnen het 
OCMW en waarvan inkomstenvermindering aanleiding geeft tot betaalmoeilijkheden. 
 
Nieuwe aanvragen, dus niet gekende dossiers worden door middel van een uitgebreid financieel en 
sociaal onderzoek nagegaan of aan voorwaarden tot toekenning wordt voldaan. 
 
Met uitzondering voor gezinnen die reeds een huursubsidie ontvangen of een woning huren van een 
SVK of een sociale huisvestingsmaatschappij. 
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Voorwaarden 

• Betreft een huurwoning op private markt of een woning in eigendom waarvan aangetoond 
wordt dat er geen uitstel van betaling hypothecair krediet werd toegekend.  

• Spaargelden dienen eerst aangesproken te worden.  
Maximum toegelaten spaargeld bedraagt € 6.000,00. 
Onder spaargeld wordt verstaan de som van het saldo op de verschillende rekeningen in 
mindering gebracht met de onbetaalde vaste maandelijkse kosten. 
Met spaargelden die op een aparte kinderrekening staan wordt geen rekening gehouden. 
 

EN 

• Je ontvangt een vervangingsinkomen (pensioen, wlh, ziekte-uitkering) en je kan aantonen dat 
als gevolg van de coronamaatregelen er betaalmoeilijkheden* zijn ontstaan sinds 
16.03.2020.  
Pensioengerechtigden dienen zelfstandig te wonen dus niet in een wzc. 
 

OF 

• Je kreeg de covid-19 toeslag via het groeipakket en je hebt aantoonbare 
betaalmoeilijkheden. 
 

OF 

• Je hebt naar aanleiding van de aanhoudende coronamaatregelen betaalmoeilijkheden en je 
inkomen bedraagt:  

o Alleenstaande     € 14.246,00 netto/per jaar  
o 2 volwassenen en 2 kinderen   € 29.918,00 netto/per jaar 
o Voor andere gezinssamenstellingen Aan de eerste volwassene wordt een gewicht 

1 toegekend, aan alle andere personen ouder dan 14 jaar wordt een gewicht 0,5 en 
aan kinderen van 14 jaar en jonger een gewicht van 0,3. 
Voorbeeld: familie met 1 volwassene en 3 kinderen van 14 jaar en jonger:  
€ 14.246,00 + (14.246 x 0,3) + (14.246 x 0,3) + (14.246 x 0,3)= € 27.067,40 netto/jaar. 
 
Het gezinsinkomen wordt bepaald door het gemiddelde van de inkomsten van de 
laatste 3 maanden te berekenen en te vermenigvuldigen met 12. 

 
OF 

• Uit het budgetplan blijkt dat je betaalmoeilijkheden hebt. Mogelijks heb je één of meer 
achterstallige facturen en bedraagt je gemiddelde leefgeld per week maximum:  

o Voor het gezinshoofd : € 100,00 
o Voor iedere volgende persoon in het gezin ouder dan 14 jaar: € 50,00 
o Voor iedere kind in het gezin jonger dan 14 jaar: € 25,00 

 
OF 

• Je beantwoordt niet aan één van bovenstaande voorwaarden, maar op basis van een sociaal 
verslag en een beslissing van het BCSD heeft u alsnog recht op de genoemde tussenkomst. 
 

 
Procedure 
Gekende dossiers: 

• Aantonen betaalmoeilijkheden huur aan de hand van de gevraagde documenten. 
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• Huurovereenkomst of bewijs geen betalingsuitstel hypothecair krediet voorleggen. 

• De gevraagde bewijzen kunnen voorleggen om te staven dat je aan één van de voorwaarden 
voldoet. 

• Eenvoudig verzoek aan BCSD door oplijsten voor aktename. 

• Beslissingsbrief 
Nieuwe aanvragen 

• Rechten verkennen. 

• Sociaal onderzoek en sociaal verslag BCSD waaronder aantonen betaalmoeilijkheden huur 
aan de hand van de gevraagde documenten ( 3 maanden rekeninguittreksels). 

• Huurovereenkomst of bewijs geen betalingsuitstel hypothecair krediet voorleggen. 

• Beslissingsbrief. 
 
Bedrag 
Maandelijkse niet terugvorderbare huurtoelage van € 100,00 voor de duur van het inkomstenverlies 
ten gevolge van de coronacrisis of tot maximum december 2020. 
 

1.1.2 Energie 
 
‘ Het verlenen van hulp voor energieverbruik, met inbegrip van de noodzakelijke begeleiding en 
sociale en budgettaire begeleiding.’  
 
Het OCMW komt eenmalig tussen in de betaling van één maandelijkse factuur gas en elektriciteit én 
één trimestriële waterfactuur. 
 
Wie   

• Voor cliënten in een begeleiding budgetbeheer of budgetbegeleiding waar geen tot 
nauwelijks geen financiële betaalmarge is.  

• Cliënten met een Lac-dossier. 

• Nieuwe aanvragen, dus niet gekende dossiers worden door middel van een uitgebreid 
financieel en sociaal onderzoek nagegaan of aan voorwaarden tot toekenning wordt voldaan. 

 
Bedrag 
Bedrag van tussentijdse factuur elektriciteit, gas en water met een maximum van € 150,00 
 
Voorwaarden 

• Geen Federale steunforfait (kunnen) genieten. 
(= werknemers op tijdelijke werkloosheid gezet krijgen dit automatisch) 

• Spaargelden dienen eerst aangesproken te worden.  
Maximum toegelaten spaargeld bedraagt € 6.000,00. 
Onder spaargeld wordt verstaan de som van het saldo op de verschillende rekeningen in 
mindering gebracht met de onbetaalde vaste maandelijkse kosten. 
Met spaargelden die op een aparte kinderrekening staan wordt geen rekening gehouden. 
Bij het sociaal financieel onderzoek wordt gevraagd een verklaring op eer te ondertekenen. 
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EN 

• Je ontvangt een vervangingsinkomen (pensioen, wlh, ziekte-uitkering) en je kan aantonen dat 
als gevolg van de coronamaatregelen er betaalmoeilijkheden* zijn ontstaan sinds 16.03.2020. 
Pensioengerechtigden dienen zelfstandig te wonen dus niet in een wzc. 
 

OF 

• Je kreeg de covid-19 toeslag via het groeipakket of komt voor deze toeslag in aanmerking en je 
hebt aantoonbare betaalmoeilijkheden. 

 
OF 

• Je hebt naar aanleiding van de aanhoudende coronamaatregelen betaalmoeilijkheden en je 
inkomen bedraagt: 

o Alleenstaande    € 14.246,00 netto/per jaar  
o 2 volwassenen en 2 kinderen  € 29.918,00 netto/per jaar 
o Voor andere gezinssamenstellingen Aan de eerste volwassene wordt een gewicht 

1 toegekend, aan alle andere personen ouder dan 14 jaar wordt een gewicht 0,5 en 
aan kinderen van 14 jaar en jonger een gewicht van 0,3. 
Voorbeeld: familie met 1 volwassene en 3 kinderen van 14 jaar en jonger:  
€ 14.246,00 + (14.246 x 0,3) + (14.246 x 0,3) + (14.246 x 0,3) = € 27.067,40 netto/jaar. 
 
Het gezinsinkomen wordt bepaald door het gemiddelde van de inkomsten van de 
laatste 3 maanden te berekenen en te vermenigvuldigen met 12. 

 
OF 

• Uit het budgetplan blijkt dat je betaalmoeilijkheden hebt. Mogelijks heb je één of meer 
achterstallige facturen en bedraagt uw gemiddelde leefgeld per week maximum:  

o Voor het gezinshoofd : € 100,00 
o Voor iedere volgende persoon in het gezin ouder dan 14 jaar: € 50,00 
o Voor iedere kind in het gezin jonger dan 14 jaar: € 25,00 

 
OF 

• Je beantwoordt niet aan één van bovenstaande voorwaarden, maar op basis van een sociaal 
verslag en een beslissing van het BCSD heeft u alsnog recht op de genoemde tussenkomst. 

 
Procedure 
Gekende dossiers: 

• Energiefactuur voorleggen. 

• De gevraagde bewijzen kunnen voorleggen om te staven dat je aan één van de voorwaarden 
voldoet. 

• Eenvoudig verzoek aan BCSD door oplijsten voor aktename. 

• Beslissingsbrief. 
 
Nieuwe aanvragen: 

• Rechten verkennen.  

• Sociaal onderzoek en sociaal verslag BCSD waaronder aantonen betaalmoeilijkheden energie 
aan de hand van de gevraagde documenten. 

• Beslissingsbrief. 
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1.2 Gezondheid 
 
1.2.1 Psychologische  ondersteuning 
 
‘Het verlenen van psychosociale hulp om de kosten te dekken van erkende professionele hulpverleners 
bij huishoudelijk geweld, angstproblemen en psychiatrische onrust naar aanleiding van de 
coronamaatregelen.’  
 
Voor personen met psychische problemen, al of niet als rechtstreeks gevolg van de coronacrisis, 
wordt in eerste instantie hulp aangereikt door de OCMW maatschappelijk werker.  
Blijkt deze hulp ontoereikend, wordt er doorverwezen naar gespecialiseerde eerstelijnshulp 
(huisarts, CAW, teleonthaal, psycholoog…). 
 
Voorwaarden 

• De psychologische ondersteuning is opgestart na aanvang van de coronamaatregelen en 
loopt tot eind 2020.  

• Spaargelden dienen eerst aangesproken te worden.  
Maximum toegelaten spaargeld bedraagt € 6.000,00. 
Onder spaargeld wordt verstaan de som van het saldo op de verschillende rekeningen in 
mindering gebracht met de onbetaalde vaste maandelijkse kosten. 
Met spaargelden die op een aparte kinderrekening staan wordt geen rekening gehouden. 
Bij het sociaal financieel onderzoek wordt gevraagd een verklaring op eer te ondertekenen. 

 
EN 

• Je ontvangt een vervangingsinkomen (pensioen, wlh, ziekte-uitkering) en je kan aantonen dat 
als gevolg van de coronamaatregelen er betaalmoeilijkheden* zijn ontstaan sinds 16.03.2020. 
Pensioengerechtigden dienen zelfstandig te wonen dus niet in een wzc. 
 

OF 

• Je kreeg de covid-19 toeslag via het groeipakket en je hebt aantoonbare betaalmoeilijkheden. 
 

OF 

• Je hebt naar aanleiding van de aanhoudende coronamaatregelen betaalmoeilijkheden en je  
inkomen bedraagt:  

o Alleenstaande     € 14.246,00 netto/per jaar  
o 2 volwassenen en 2 kinderen   € 29.918,00 netto/per jaar 
o Voor andere gezinssamenstellingen Aan de eerste volwassene wordt een gewicht 

1 toegekend, aan alle andere personen ouder dan 14 jaar wordt een gewicht 0,5 en 
aan kinderen van 14 jaar en jonger een gewicht van 0,3. 
Voorbeeld: familie met 1 volwassene en 3 kinderen van 14 jaar en jonger:  
€ 14.246,00 + (14.24 6x 0,3) + (14.246 x 0,3) + (14.246 x 0,3) = € 27.067,40 netto/jaar. 
 
Het gezinsinkomen wordt bepaald door het gemiddelde van de inkomsten van de 
laatste 3 maanden te berekenen en te vermenigvuldigen met 12. 

 
OF 

•  Uit het budgetplan blijkt dat je betaalmoeilijkheden hebt. Mogelijks heb je één of meer 
achterstallige facturen en bedraagt je gemiddelde leefgeld per week maximum:  
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o Voor het gezinshoofd : € 100,00 
o Voor iedere volgende persoon in het gezin ouder dan 14 jaar: € 50,00 
o Voor iedere kind in het gezin jonger dan 14 jaar: € 25,00 

 
OF 

• Je beantwoordt niet aan één van bovenstaande voorwaarden, maar op basis van een sociaal 
verslag en een beslissing van het BCSD heeft u alsnog recht op de genoemde tussenkomst. 

 
Bedrag 
Het OCMW betaalt het volledige remgeld terug met een maximum bedrag van € 150,00. 
Tussenkomst voor maximaal een tweede reeks therapiesessies is mogelijk voor opnieuw een 
maximale tussenkomst van € 150,00. 
 
Procedure 

• De aanvrager bezorgt een kwijtschrift van de mutualiteit met een overzicht van het te betalen 
remgeld. 

• Het remgeld wordt rechtstreeks terugbetaald aan de aanvrager. 

• Aaktename BCSD door oplijsting. 

• Beslissingsbrief. 
 
1.2.2 Medische ondersteuning 
 
Voor personen die het moeilijk hebben om de gepaste beschermingsmiddelen aan te kopen om zich 
te beschermen tegen covid-19 of die zich dienen te laten testen. 
 
Voorwaarden 

• Spaargelden dienen eerst aangesproken te worden.  
Maximum toegelaten spaargeld bedraagt € 6.000,00. 
Onder spaargeld wordt verstaan de som van het saldo op de verschillende rekeningen in 
mindering gebracht met de onbetaalde vaste maandelijkse kosten. 
Met spaargelden die op een aparte kinderrekening staan wordt geen rekening gehouden. 
Bij het sociaal financieel onderzoek wordt gevraagd een verklaring op eer te ondertekenen. 

 
EN 

• Je ontvangt een vervangingsinkomen (pensioen, wlh, ziekte-uitkering) en je kan aantonen dat 
als gevolg van de coronamaatregelen er betaalmoeilijkheden* zijn ontstaan sinds 16.03.2020. 
Pensioengerechtigden dienen zelfstandig te wonen dus niet in een wzc. 
 

OF 

• Je kreeg de covid-19 toeslag via het groeipakket en je hebt aantoonbare betaalmoeilijkheden. 
 

OF 

• Je hebt naar aanleiding van de aanhoudende coronamaatregelen betaalmoeilijkheden en je 
inkomen bedraagt: 

o Alleenstaande      € 14.246,00 netto/per jaar  
o 2 volwassenen en 2 kinderen   € 29.918,00 netto/per jaar 
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o Voor andere gezinssamenstellingen Aan de eerste volwassene wordt een gewicht 
1 toegekend, aan alle andere personen ouder dan 14 jaar wordt een gewicht 0,5 en 
aan kinderen van 14 jaar en jonger een gewicht van 0,3. 
Voorbeeld: familie met 1 volwassene en 3 kinderen van 14 jaar en jonger:  
€ 14.246,00 + (14.24 6x 0,3) + (14.246 x 0,3) + (14.246 x 0,3) = € 27.067,40 netto/jaar. 
 
Het gezinsinkomen wordt bepaald door het gemiddelde van de inkomsten van de 
laatste 3 maanden te berekenen en te vermenigvuldigen met 12. 

 
OF 

•  Uit het budgetplan blijkt dat je betaalmoeilijkheden hebt. Mogelijks heb je één of meer 
achterstallige facturen en bedraagt uw gemiddelde leefgeld per week maximum:  

o Voor het gezinshoofd : € 100,00 
o Voor iedere volgende persoon in het gezin ouder dan 14 jaar: € 50,00 
o Voor iedere kind in het gezin jonger dan 14 jaar: € 25,00 

 
OF 

• Je beantwoordt niet aan één van bovenstaande voorwaarden, maar op basis van een sociaal 
verslag en een beslissing van het BCSD heeft u alsnog recht op de genoemde tussenkomst. 
 

 
 
Nieuwe hulpvragen:  
Beperkt sociaal onderzoek: de beperkte financiële draagkracht aantonen 
 
Bedrag 
Het OCMW komt eenmalig tussen met een maximum bedrag van 50 euro en op basis van een 
aankoopfactuur of kwijtschrift geneeskundige zorgen. 
 
Procedure 

• De aanvrager bezorgt een kwijtschrift van de mutualiteit met een overzicht van het te betalen 
remgeld of een aankoop bewijs van de beschermingsmiddelen.  

• Het remgeld wordt rechtstreeks terugbetaald aan de aanvrager. 

• Aktename BCSD door oplijsting. 

• Beslissingsbrief. 
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1.3 Kinderarmoede 
 
1.3.1 Digitale ondersteuning  
 
‘ Het verlenen van hulp voor digitale ondersteuning met het oog op het bevorderen van het online 
opstarten van procedures, sociale contacten en onderwijsondersteuning. 
 
Het OCMW komt eenmalig tussen in de aankoop van een computer of tablet, in het kader van 
onderwijsondersteuning en afstandsonderwijs. 
 
Wie   
Voor cliënten in een begeleiding budgetbeheer of budgetbegeleiding waar geen tot nauwelijks geen 
financiële betaalmarge is.  
Nieuwe aanvragen, dus niet gekende dossiers worden door middel van een uitgebreid financieel en 
sociaal onderzoek nagegaan of aan voorwaarden tot toekenning wordt voldaan. 
 
Bedrag 
Bedrag van maximum € 100,00 voor de aankoop van één toestel. 
 
Voorwaarden 

• Betreft een noodzakelijke aankoop met het oog op onderwijsondersteuning. 

• Spaargelden dienen eerst aangesproken te worden.  
Maximum toegelaten spaargeld bedraagt € 6.000,00. 
Onder spaargeld wordt verstaan de som van het saldo op de verschillende rekeningen in 
mindering gebracht met de onbetaalde vaste maandelijkse kosten. 
Met spaargelden die op een aparte kinderrekening staan wordt geen rekening gehouden. 
Bij het sociaal financieel onderzoek wordt gevraagd een verklaring op eer te ondertekenen. 

 
EN 

• Je ontvangt een vervangingsinkomen en je kan aantonen dat als gevolg van de corona-
maatregelen er betaalmoeilijkheden zijn ontstaan sinds 16.03.2020. 
 

OF 

• Je kreeg de covid-19 toeslag via het groeipakket of komt voor deze toeslag in aanmerking en je 
hebt aantoonbare betaalmoeilijkheden. 
 

OF 

• Je hebt naar aanleiding van de aanhoudende coronamaatregelen betaalmoeilijkheden en je 
inkomen bedraagt: 

o Alleenstaande        € 14.246,00 netto/per jaar  
o 2 volwassenen en 2 kinderen   € 29.918,00 netto/per jaar 
o Voor andere gezinssamenstellingen Aan de eerste volwassene wordt een gewicht 

1 toegekend, aan alle andere personen ouder dan 14 jaar wordt een gewicht 0,5 en 
aan kinderen van 14 jaar en jonger een gewicht van 0,3. 

Voorbeeld: familie met 1 volwassene en 3 kinderen van 14 jaar en jonger:  
€ 14.246,00 + (14.24 6x 0,3) + (14.246 x 0,3) + (14.246 x 0,3) = € 27.067,40 netto/jaar. 
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Het gezinsinkomen wordt bepaald door het gemiddelde van de inkomsten van de laatste 3 
maanden te berekenen en te vermenigvuldigen met 12. 

 
 
OF 

•  Uit het budgetplan blijkt dat je betaalmoeilijkheden hebt. Mogelijks heb je één of meer 
achterstallige facturen en bedraagt uw gemiddelde leefgeld per week maximum:   

o Voor het gezinshoofd : € 100,00 
o Voor iedere volgende persoon in het gezin ouder dan 14 jaar: € 50,00 
o Voor iedere kind in het gezin jonger dan 14 jaar: € 25,00 

 
OF 

• Je beantwoordt niet aan één van bovenstaande voorwaarden, maar op basis van een sociaal 
verslag en een beslissing van het BCSD heeft u alsnog recht op de genoemde tussenkomst. 

 
Procedure 
Gekende dossiers: 

• Aantonen betaalmoeilijkheden. 

• De gevraagde bewijzen kunnen voorleggen om te staven dat u aan één van de voorwaarden 
voldoet. 

• Bewijs van aankoop computer of tablet. 

• Eenvoudig verzoek aan BCSD door oplijsten voor aktename. 

• Beslissingsbrief. 
 
Nieuwe aanvragen: 

• Rechten verkennen. 

• Sociaal onderzoek en sociaal verslag BCSD waarbij de betaalmoeilijkheden kunnen 
aangetoond worden aan de hand van de gevraagde documenten. 

• Bewijs van aankoop computer of tablet. 

• Beslissingsbrief. 
 
 
1.3.2 Onderwijscheques 
 
Wie  
De tussenkomst is bestemd voor leerlingen van het kleuteronderwijs, het lager onderwijs en het 
secundair onderwijs waarvan de ouders financiële moeilijkheden ondervinden bij het betalen van de 
schoolfactuur.  
 
De tussenkomst kan gebruikt worden voor het betalen van de schoolfactuur van de 
onderwijsinstelling waar het kind is ingeschreven. Het betreft verplichte uitgaven vastgelegd in het 
schoolreglement; schoolreizen en uitstappen georganiseerd door de school; sportdagen 
georganiseerd tijdens de schooltijden; door de school afgeleverde verplichte boeken, werkmaterialen 
en kopieën; zwem- en turngerei afgeleverd door de school; schoolmaaltijden; … 
 
Voor de genoemde facturen kan geen tussenkomst vanuit het fonds voor participatie en sociale 
activering worden aangevraagd. 
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Bedrag 

• € 45,00 op de schoolfactuur van een kleuter. 

• € 90,00 op de schoolfactuur van een kind in de lagere school. 

• € 125,00 op de schoolfactuur van een leerling van het secundair onderwijs. 
 
 
 
Voorwaarden 

• De leerling moet in Moerbeke gedomicilieerd zijn of een van de ouders of voogden van de 
leerling, die ten minste de helft van de zorg voor de leerling op zich neemt, moet in Moerbeke 
gedomicilieerd zijn. Dit valt niet te cumuleren met een gelijkaardig voordeel in een andere 
gemeente.  

• Spaargelden dienen eerst aangesproken te worden.  
Maximum toegelaten spaargeld bedraagt € 6.000,00. 
Onder spaargeld wordt verstaan de som van het saldo op de verschillende rekeningen in 
mindering gebracht met de onbetaalde vaste maandelijkse kosten. 
Met spaargelden die op een aparte kinderrekening staan wordt geen rekening gehouden. 
Bij het sociaal financieel onderzoek wordt gevraagd een verklaring op eer te ondertekenen. 

 
EN 

• Je ontvangt een vervangingsinkomen (pensioen, wlh, ziekte-uitkering) en je kan aantonen dat 
als gevolg van de coronamaatregelen er betaalmoeilijkheden* zijn ontstaan sinds 16.03.2020. 
Pensioengerechtigden dienen zelfstandig te wonen dus niet in een wzc. 
 

OF 

• Je kreeg de covid-19 toeslag via het groeipakket of komt voor deze toeslag in aanmerking en je 
hebt aantoonbare betaalmoeilijkheden. 

 
OF 

• Je hebt naar aanleiding van de aanhoudende coronamaatregelen betaalmoeilijkheden en je 
inkomen bedraagt: 

o Alleenstaande        € 14.246,00 netto/per jaar  
o 2 volwassenen en 2 kinderen   € 29.918,00 netto/per jaar 
o Voor andere gezinssamenstellingen Aan de eerste volwassene wordt een gewicht 

1 toegekend, aan alle andere personen ouder dan 14 jaar wordt een gewicht 0,5 en 
aan kinderen van 14 jaar en jonger een gewicht van 0,3. 

Voorbeeld: familie met 1 volwassene en 3 kinderen van 14 jaar en jonger:  
€ 14.246,00 + (14.24 6x 0,3) + (14.246 x 0,3) + (14.246 x 0,3) = € 27.067,40 netto/jaar. 
 
Het gezinsinkomen wordt bepaald door het gemiddelde van de inkomsten van de laatste 3 
maanden te berekenen en te vermenigvuldigen met 12. 

 
OF 

• Uit het budgetplan blijkt dat je betaalmoeilijkheden hebt. Mogelijks heb je één of meer 
achterstallige facturen en bedraagt uw gemiddelde leefgeld per week maximum:  

o Voor het gezinshoofd : € 100,00 
o Voor iedere volgende persoon in het gezin ouder dan 14 jaar: € 50,00 
o Voor iedere kind in het gezin jonger dan 14 jaar: € 25,00 
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OF 

• De leerling of het gezin van de leerling heeft recht op de  verhoogde tegemoetkoming. 
 
OF 

• De leerling of het gezin van de leerling werd toegelaten tot de  collectieve schuldenregeling en 
beschikt hierdoor over een beperkt leefgeld. ( zie voorstellen budgetplan) 

 
OF 

• De leerling of het gezin van de leerling volgt een budgetbeheer met schulden. 
Procedure 

- Via aanvraagformulier dat bij inschrijving of op de 1e schooldag aan ieder kind wordt 
meegegeven. 

- Door het inscannen en doormailen van het aanvraagformulier en bewijsstukken naar het 
sociaal huis of door het aanvraagformulier met de bewijsstukken af te geven in het sociaal 
huis.  

- Bij het aanvraagformulier worden de gevraagde bewijsstukken gevoegd, die aantonen dat 
het gezin voldoet aan de voorwaarden 

- De aanvragen worden gecentraliseerd binnen de sociale dienst, deze  gaat na of de aanvraag 
voldoet aan de voorwaarden.  

- De dienst maakt een overzichtsdocument van aanvragen op per school. Het 
overzichtsdocument vermeldt de naam en het adres van de leerling die in die school is 
ingeschreven, en het bedrag van de tussenkomst. Het overzichtsdocument wordt 
overgemaakt aan de betrokken school. De school bevestigt dat het bedrag in mindering zal 
worden gebracht van de schoolfactuur door: op de factuur ‘tussenkomst lokaal bestuur 
Moerbeke’ met het bedrag dat in mindering wordt gebracht, te vermelden;  

- De school vult de datum/data en referentienummer van de desbetreffende factuur/facturen 
op het overzichtsdocument in en bezorgt het overzichtsdocument samen met het 
rekeningnummer van de school terug aan de sociale dienst.  

- De sociale dienst bezorgt na nazicht het overzichtsdocument aan de gemeentelijke financiële 
dienst die het bedrag van tussenkomsten rechtstreeks stort op het rekeningnummer van de 
school.  

- Indien de school van de aanvrager weigert de tussenkomst van het lokaal bestuur in 
mindering te brengen, kan het bedrag van tussenkomst rechtstreeks wordt gestort aan de 
ouder. Te bespreken met financiële dienst wat het beste werkt ook voor hen. 

- Ieder dossier wordt ter kennisgeving meegedeeld op het BCSD. Dossiers waarbij de sociale 
diens niet kan beslissen in toepassing van dit reglement, worden voorgelegd apart 
voorgelegd aan het BCSD zodoende een individuele goedkeuring te bekomen voor het 
betreffende dossier.   
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1.4 Cumul van steunbedragen 
 
De verschillende toelagen zijn cumuleerbaar. Dit voor zover er aangetoond wordt dat iedere 
steunmaatregel binnen de context van de aanvraag noodzakelijk is en zonder dat daarbij een 
weelderige reserve wordt opgebouwd.  
Het is aan de MW te oordelen om de meest gepaste vorm van steunverlening toe te passen. 
 
Voor dossiers waar reeds een financiële steun wordt toegekend, is dubbele steunverlening niet 
mogelijk. 
 
Is de oorzaak van de aanvraag niet corona gerelateerd, dan blijft de reguliere werking in functie van 
steuntoekenning van kracht. 
 
Indien blijkt dat de toegekende subsidie niet toereikend is zal er op toegezien worden dat elke 
rechthebbende de toegekende subsidie kan ontvangen en dit tot maximum december 2020. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


