Raad voor maatschappelijk welzijn
zitting van 23 november 2020
OCMW - SOCIALE DIENST
Coördinatie
Besluit

Goedgekeurd

Aanpassing reglement - Leuvens Fonds ter Bestrijding van Kinderarmoede Goedkeuring (2020_OCMWR_00074)
Getekend door

Samenstelling
Aanwezig:
mevrouw Dorien Meulenijzer, voorzitter van de OCMW-raad;
de heer Mohamed Ridouani, voorzitter van het vast bureau; de heer David Dessers, lid van het vast bureau; de heer
Dirk Vansina, lid van het vast bureau; mevrouw Denise Vandevoort, lid van het vast bureau; mevrouw Lies Corneillie, lid
van het vast bureau; mevrouw Lalynn Wadera, lid van het vast bureau; de heer Carl Devlies, lid van het vast bureau; de
heer Thomas Van Oppens, lid van het vast bureau; de heer Johan Geleyns, lid van het vast bureau; mevrouw Bieke
Verlinden, lid van het vast bureau; mevrouw Alexandra Roumans, raadslid; mevrouw Anja Verbeeck, raadslid; mevrouw
Ann Li, raadslid; mevrouw Aynur Tasdemir, raadslid; de heer Bert Cornillie, raadslid; de heer Bruno Tobback, raadslid;
de heer Christophe Stockman, raadslid; mevrouw Debby Appermans, raadslid; mevrouw Els Van Hoof, raadslid; de heer
Erik Vanderheiden, raadslid; mevrouw Fatiha Dahmani, raadslid; de heer Fons Laeremans, raadslid; mevrouw Frieda
Aerts, raadslid; mevrouw Frouke Wouters, raadslid; de heer Hagen Goyvaerts, raadslid; mevrouw Karin Brouwers,
raadslid; mevrouw Katelijne Dedeurwaerder, raadslid; mevrouw Katrien Houtmeyers, raadslid; mevrouw Lien Degol,
raadslid; mevrouw Lies Verlinden, raadslid; mevrouw Liesbeth Vandermeeren, raadslid; mevrouw Line De Witte,
raadslid; de heer Lorin Parys, raadslid; mevrouw Lothe Ramakers, raadslid; de heer Mich De Winter, raadslid; mevrouw
Mieke Vandermotte, raadslid; de heer Pieter Vandenbroucke, raadslid; de heer Pieterjan Vangerven, raadslid; mevrouw
Sara Speelman, raadslid; mevrouw Sarah Mohamed Khalif, raadslid; mevrouw Tine Eerlingen, raadslid; de heer Wouter
Florizoone, raadslid; de heer Zeger Debyser, raadslid
mevrouw Geertrui Vanloo, algemeen directeur; mevrouw Leen Peeters, adjunct-algemeendirecteur
Verontschuldigd:
mevrouw Eva Platteau, raadslid; mevrouw Sabine Vandenplas, raadslid; mevrouw Veerle Bovyn, raadslid

Status
Goedgekeurd met unanimiteit

Beschrijving
Regelgeving: bevoegdheid
- de OCMW-raad is bevoegd op basis van artikel 77-78 van het decreet lokaal bestuur
Argumentatie
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Het Leuvens Fonds ter Bestrijding van Kinderarmoede (LFBK) werd opgericht in 2010. Het is een
initiatief van het OCMW Leuven met als de doel de strijd tegen armoede bij kinderen aan te gaan. Het
LFBK wil kansarme kinderen een reële kans geven om deel te nemen aan het maatschappelijk leven
en op die manier vermijden dat zij opgesloten geraken in een spiraal van armoede. Elk jaar worden de
acties van het LFBK geëvalueerd en bijgestuurd in functie van de lokale noden. Het betreft individuele
acties onder de vorm van individuele maatschappelijke dienstverlening en collectieve acties in
samenwerking met externe partners.
De acties worden gefinancierd met middelen van het OCMW en subsidies. Dit reglement wordt
jaarlijks aangepast en is van toepassing zolang de beschikbare middelen voorradig zijn. De middelen
worden aangewend ten voordele van kansarme kinderen die de leeftijd van 18 jaar nog niet hebben
bereikt.
In functie van betaalbaar onderwijs wordt conform de richtlijnen van de sociale dienst, financiële steun
aangeboden voor de betaling van schoolkosten gemaakt in 2020.
In het huidige reglement worden schoolfacturen of aankoopbewijzen van schoolmateriaal ten laste
genomen zodra ouders (of voogd) een betalingsbewijs kunnen voorleggen. In het nieuwe reglement
wordt deze bewijslast geschrapt. Ouders (of voogd) moeten dan niet langer de kosten eerst zelf
betalen en wachten op terugbetaling van OCMW. De kost kan dan rechtstreeks betaald worden aan
derden (school, uitgeverij, enzovoort).
Deze aanpassing komt op vraag van zowel maatschappelijk werkers, ouders, scholen en
middenveldorganisaties die werken met kansarme mensen. Voor veel cliënten is het niet mogelijk of
zeer moeilijk om schoolfacturen rechtstreeks te betalen met hun beperkt inkomen en worden ze
uiteindelijk helemaal niet betaald.
Andere voorwaarden in het reglement blijven behouden.
Geen wijzigingen in het budget.

Financiële en beleidsinformatie
Financiële informatie
Budgetsleutel schoolkosten: MJP004218-SD/2020/6481300000/5/0900/1330 (via steuncode NH).

Besluit
Artikel 1
Het huidige reglement LFBK zoals goedgekeurd door de OCMW-raad in zitting van 24 februari 2020
op te heffen vanaf datum van het in voege treden van onderhavig reglement.
Artikel 2
Het gewijzigde reglement LFBK 2020 goed te keuren.

Bijlagen
1. LFBK_Reglement 2020 aanpassing.docx
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Leuvens Fonds ter Bestrijding van Kinderarmoede (LFBK)
Reglement 2020
Artikel 1 – Algemeen
§1. Het fonds is een initiatief van het OCMW Leuven met als doel de strijd tegen armoede bij kinderen
aan te gaan. Het wil kansarme kinderen een reële kans geven om deel te nemen aan het
maatschappelijk leven en op die manier vermijden dat zij opgesloten geraken in een spiraal van
armoede.
§2. Het fonds onderneemt jaarlijks acties die bijdragen tot de vier strategische doelstellingen uit het
nationaal kinderarmoedebestrijdingsplan:
1° - toegang tot toereikende middelen;
2° - toegang tot kwaliteitsvolle diensten;
3° - participatie van kwetsbare kinderen;
4° - afsluiten van partnerschappen tussen beleidsdomeinen en bestuursniveaus.
Het betreft individuele acties onder de vorm van individuele maatschappelijke dienstverlening en
collectieve acties in samenwerking met externe partners.
§3. De acties worden gefinancierd met middelen van het OCMW en subsidies. Dit reglement wordt
jaarlijks aangepast en is van toepassing zolang de beschikbare middelen voorradig zijn.
§4. De middelen worden aangewend ten voordele van kansarme kinderen die de leeftijd van 18 jaar
nog niet hebben bereikt.
Artikel 2 – Schoolkosten
§1. In functie van betaalbaar onderwijs wordt conform de richtlijnen van de sociale dienst, financiële
steun aangeboden voor de betaling van schoolkosten gemaakt in 2020.
§2. Cumulatieve voorwaarden:
1°- minderjarig persoon die legaal op het Belgisch grondgebied verblijft en er onderwijs volgt;
2°- het kind en/of zijn ouder(s) is/zijn in begeleiding bij het OCMW of worden conform de basisrichtlijn
van het OCMW als behoeftig beschouwd;
3°- op voorlegging van een schoolfactuur of aankoopbewijs van schoolmateriaal met vermelding van
de kostensoort (maaltijden, drank, schooluitstappen, zwemmen, turnkledij, boekentas, brooddoos,
opvang, klasfoto’s, schoolboeken, kopiekosten, OKAN-onderwijskosten, …);
4°. Het is de verantwoordelijkheid van de ouders om hun schoolfacturen te bezorgen aan hun
begeleidend maatschappelijk werker.
5°- schoolfacturen voor waarborg of vooruitbetalingen komen niet aanmerking voor financiële steun.
§3. De financiële tussenkomst bedraagt maximum:
1° - 130,00 € per kind per kalenderjaar in het kleuteronderwijs;
2° - 180,00 € per kind per kalenderjaar in het lager onderwijs;
3° - 490,00 € per kind per kalenderjaar in het secundair onderwijs.
§4.De financiële steun wordt uitbetaald op rekening van de ouders of derden betaald (school,
uitgeverij,…)
§5. Voor elke aanvraag wordt er voor elk kind afzonderlijk het daartoe voorziene aanvraagformulier
volledig en correct ingevuld en samen met de bewijsstukken voor 31/01/2021 ingediend.
1° - De hulpvraag van ouder(s) met lopende hulp bij het OCMW moet niet ter bekrachtiging
voorgelegd worden aan het Subcomité voor de Sociale Dienst.
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2° - De hulpvraag van ouder(s) zonder lopende hulp bij het OCMW, moet na sociaal onderzoek ter
beslissing voorgelegd worden aan het Subcomité voor de Sociale Dienst. Het dossier wordt op naam
van het kind voorgelegd. In het hulpverleningsvoorstel wordt er melding gemaakt van toepassing van
dit artikel onder de vorm: ‘LFBK – schoolkosten’. Het aanvraagformulier en ontvangstbewijs worden
met de bewijsstukken bij het dossier gevoegd.
3° - Elke afwijking op art. 2, §3 en §4 moet individueel en gemotiveerd ter beslissing voorgelegd
worden aan het Subcomité voor de Sociale Dienst.
Artikel 3 – Educatief speelgoed
§1. Om de ontwikkelingskansen van kinderen uit kansarme gezinnen te bevorderen, wordt conform de
richtlijnen van de sociale dienst, financiële steun aangeboden voor de betaling van speelgoedkosten
gemaakt in 2020.
§2. Cumulatieve voorwaarden:
1°- minderjarig persoon die legaal op het Belgisch grondgebied en niet in een LOI verblijft;
2°- het kind en/of zijn ouder(s) is/zijn in begeleiding bij het OCMW of worden conform de basisrichtlijn
van het OCMW als behoeftig beschouwd;
3°- op voorlegging van een aankoopfactuur of aankoopbewijs van educatief speelgoed (spelconsoles
en bijbehorende spelletjes komen niet in aanmerking) met vermelding van de kostensoort;
4°- op voorlegging van een betaalbewijs.
§3. De financiële tussenkomst bedraagt maximum 50 € per kind. De aanwending van de toelage mag
gespreid worden over verschillende aankopen en over verschillende aankoopdata.
§4.De financiële steun wordt uitbetaald op rekening van de ouders.
§5. Voor elke aanvraag wordt er voor elk kind afzonderlijk het daartoe voorziene aanvraagformulier
volledig en correct ingevuld en samen met de bewijsstukken voor 31/12/2020 ingediend.
1° - De hulpvraag van ouder(s) met lopende hulp bij het OCMW moet niet ter bekrachtiging
voorgelegd worden aan het Subcomité voor de Sociale Dienst.
2° - De hulpvraag van ouder(s) zonder lopende hulp bij het OCMW, moet na sociaal onderzoek ter
beslissing voorgelegd worden aan het Subcomité voor de Sociale Dienst. Het dossier wordt op naam
van het kind voorgelegd. In het hulpverleningsvoorstel wordt er melding gemaakt van toepassing van
dit artikel onder de vorm: ‘LFBK – speelgoedtoelage’. Het aanvraagformulier en ontvangstbewijs
worden met de bewijsstukken bij het dossier gevoegd.
3° - Elke afwijking op art. 3 moet individueel en gemotiveerd ter beslissing voorgelegd worden aan het
Subcomité voor de Sociale Dienst.
Artikel 4 – Kleuterparticipatie
§1. Om kleuterparticipatie te bevorderen wordt er informatie en ondersteuning aangeboden aan
ouders met kinderen die de schoolgaande leeftijd van 2,5 jaar bereiken.
§2. Aanbod:
1° - ouders ontvangen een informatiepakket (scholenaanbod, inschrijvingsbeleid, kostenwijzers,
vertelplaat, …);
2° - recht op school-of studietoelage wordt onderzocht en aangevraagd;
3° - kinderen ontvangen een rugzakje met brooddoos, drinkbus en voorleesboekje over de betekenis
van naar school gaan.
§3. Cumulatieve voorwaarden:
1° - ouder(s) met lopende hulp bij het OCMW;
2° - het kind bereikt in 2019 of 2020 de schoolgaande leeftijd van 2,5 jaar;
3° - het kind verblijft legaal op het Belgisch grondgebied.
§4. Aanvraag:
1° - het kind krijgt voor het 2,5 jaar wordt, een verjaardagskaart (incl. bon voor het starterspakket) van
het OCMW met de post toegestuurd;
2° - de ouders maken een afspraak met hun maatschappelijk werker om het pakket af te halen;
3° - de maatschappelijk werker vraagt via mail aan ASD een starterspakket aan met vermelding van
het dossiernummer en het geslacht van het kind;
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4° - de ouders kunnen de bon bij hun maatschappelijk werker inruilen voor het starterspakket met de
nodige dienstverlening.
§5. Het daartoe voorziene ontvangstbewijs wordt door de maatschappelijk werker volledig en correct
ingevuld en voor 31/01/2021 ingediend.
Artikel 5 – Afsluitende bepalingen
Dit reglement is van kracht van 01/01/2020 tot 01/01/2021.
Bij vragen, suggesties of bemerkingen: 016 27.43.07 of annemie.clerckx@ocmw-leuven.be
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