Reglement inzake toekenning van een financiële tussenkomst door
het gemeentebestuur in de kosten van het openbaar vervoer van
haar schoolgaande inwoners, van 18 jaar of jonger.
Artikel 1
Binnen de perken van de beschikbare kredieten die zijn vermeld in het overzicht van de te
verstrekken subsidies per beleidsveld (zie toelichting bij het budget), kent het college van
burgemeester en schepenen elk jaar een financiële tussenkomst aan personen van 18 jaar of
jonger toe in de kosten van een abonnement aangekocht bij een openbare vervoersmaatschappij
of in de kosten van gemeenschappelijk vervoer van en naar een onderwijsinstelling of een
instelling voor gehandicapten.
Artikel 2
Om in aanmerking te komen voor deze financiële tussenkomst moet de betrokkene :
 de leeftijd van 18 jaar niet hebben bereikt bij het begin van het schooljaar. Het begin van het
schooljaar wordt in dit reglement verstaan als 1 september.
 in de periode waarop de tussenkomst betrekking heeft voltijds of deeltijds onderwijs volgen
en/of gebonden zijn door een leerovereenkomst
 in de periode waarop de tussenkomst betrekking heeft ingeschreven zijn in het
bevolkingsregister van de gemeente
 tijdens het schooljaar (van 1 september tot 30 juni) een abonnement hebben aangekocht bij
een openbare vervoersmaatschappij of gebruik hebben gemaakt van gemeenschappelijk
vervoer van en naar een onderwijsinstelling of een instelling voor gehandicapten
Artikel 3
Met abonnement wordt in dit reglement verstaan een vervoersbewijs op naam uitgereikt door
een openbare vervoersmaatschappij om tijdens een bepaalde periode onbeperkt te reizen op
een bepaald traject of in een bepaald gebied.
Met openbare vervoersmaatschappij wordt in dit reglement volgende maatschappijen verstaan :
De Lijn, NMBS, MIVB en TEC.
Met de kosten voor gemeenschappelijk vervoer wordt in dit reglement verstaan de kosten die
worden aangerekend door onderwijsinstellingen, instellingen voor gehandicapten of een
organisatie zonder winstgevend doel voor het vervoer per bus van en naar onderwijsinstellingen
of instellingen voor gehandicapte kinderen.
Artikel 4
De premie bedraagt de kostprijs van (het) de abonnement(en) die werden aangekocht en/of de
kosten voor gemeenschappelijk vervoer die werden gemaakt in de periode waarop deze
tussenkomst betrekking heeft. De toelage wordt uitbetaald, ingeval van de toekenning van de
tussenkomst aan een minderjarige, aan de wettelijk vertegenwoordiger of bij betwisting aan de
persoon aan wie de kinderbijslag wordt uitbetaald. Het maximum van deze tussenkomst wordt
vastgesteld op :
Vanaf schooljaar 2011-2012

100 EUR

Artikel 5
De aanvragen tot het bekomen van de bij dit besluit bedoelde toelage dienen gericht aan het
college van burgemeester en schepenen, Centrumplein 1 – Bredene. De aanvraag moet worden

ingediend op een formulier dat kosteloos bij de dienst is te bekomen. Bij de aanvragen moeten
volgende stukken gevoegd worden :
1. voor de aanvragers die niet meer onderworpen zijn aan de leerplicht : een attest van
inschrijving in een onderwijsinstelling
2. een voor eensluidende verklaarde kopie van (het) de abonnement(en) die werden
aangekocht tijdens de periode waarop de tussenkomst betrekking heeft
of
een attest afgeleverd door de instelling of organisatie die instaat voor het vervoer van en
naar de onderwijsinstelling of instelling voor gehandicapten.
Deze documenten dienen volgende gegevens te bevatten :
 naam van de titularis van het (de) abonnement(en) of van de persoon die gebruik heeft
gemaakt van het gemeenschappelijk vervoer
 de periode waarop het (de) abonnement(en) betrekking heeft (hebben) of waarin gebruik
werd gemaakt van het gemeenschappelijk vervoer
 de kostprijs van (het) de abonnement(en) of de vergoeding die werd betaald voor het
gemeenschappelijk vervoer.
Artikel 6
De beslissing van het college van burgemeester en schepenen wordt ter kennis gebracht van de
aanvrager van de financiële tussenkomst of zijn wettelijke vertegenwoordiger. Een weigering
moet gemotiveerd worden.
Artikel 7
Het college van burgemeester en schepenen beslist over alle niet voorziene en betwiste
gevallen.
Artikel 8
Tussenkomsten die worden uitbetaald op basis van een bedrieglijke aanvraag, zullen
teruggevorderd worden, ongeacht eventuele gerechtelijke vervolging.
Artikel 9
De uitvoering van onderhavige beslissing wordt afhankelijk gesteld van de goedkeuring van de
nodige begrotingskredieten.
Artikel 10
De aanvraag voor de financiële tussenkomst in de kosten van het openbaar vervoer voor
schoolgaande jongeren tot 18 jaar dient het gemeentebestuur ten laatste te bereiken op 30
november volgend op het einde van het schooljaar waarop het abonnement betrekking heeft.

