
 
 

CRITERIA VOOR HET INDIENEN VAN EEN KANDIDATUUR 

Scholen in België kunnen bij de Koning Boudewijnstichting een rekening voor hun 
Solidariteitsrekening openen, mits ze aan een aantal voorwaarden voldoen:  

Basisvoorwaarde  

Het moet gaan om de financiering van een Solidariteitsrekening dat als doel heeft tussen te 
komen bij individuele leerlingen die deel uitmaken van kwetsbare of kansarme gezinnen. De 
school zal een draaiboek opstellen en een overzicht bijhouden van de diverse tussenkomsten via 
de Solidariteitsrekening. 

Bijvoorbeeld. Een school zal middels de Solidariteitsrekening op discrete wijze kunnen 
tussenkomen in de maaltijdkosten van een kansarme leerling. De school zal de middelen van de 
rekening niet kunnen gebruiken voor het renoveren van de speelplaats. 

Wie kan een aanvraag indienen?  

De initiatiefnemer van het project: 

- Is een school die onderwijs inricht in het kleuter, lager en/of secundair onderwijs; 

- Is erkend en gefinancierd of gesubsidieerd door het Ministerie van Onderwijs van de 
Vlaamse, Franse of Duitstalige Gemeenschap in België; 

- Beschikt niet zelf over de mogelijkheid om een fiscaal attest te verlenen; 

- Moet in staat zijn fondsenwerving te organiseren (secretariaat, adressenlijst, actieplan ...). 

Waarvoor kunnen de ontvangen giften aangewend worden?  

Het moet gaan om individuele tussenkomsten voor kinderen, jongeren uit kwetsbare gezinnen 
inzake: 

- Schoolkosten : schoolboeken (aankoop / huur), tijdschriften, fotokopies, gereedschap, 
grondstoffen, specifieke kledij, niet duurzaam en duurzaam schoolmateriaal, 
stagemateriaal, refter, schoolrekening OKAN, faciliteren van toegang tot digitale tools 
 

- Schoolactiviteiten : Culturele, sportieve of educatieve activiteiten van max. 1 dag die 
plaats vinden tijdens de schooluren en alle leerlingen nemen deel, meerdaagse 
schoolreizen, facultatieve uitgaven (uitgaven die slechts op beperkt aantal leerlingen van 
toepassing zijn (bv. studie buiten schooltijd, speciale lessen, internaatkosten) 
 

- Leefkosten : dagelijkse kleding op school, maaltijden en drank op school 
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- Kosten van (para-)medische / therapeutische aard : kosten inzake logopedie, kiné, bril, 
tandheelkunde, medische ingrepen, psychologische begeleiding, … die het kind in staat 
stellen deel te nemen aan de lessen 

Welke uitgaven komen NIET in aanmerking?  

Komen niet in aanmerking: projecten rond 

• algemene administratieve of personeelskosten (lonen, huur, verwarming, drukwerk, 
mailings,…) , 

• uitgaven ten voordele van de voltallige scholengemeenschap, 
• investeringen in de schoolinfrastructuur. 

Wat zal dit kosten?  

De Stichting is gemachtigd ter financiering van haar eigen doeleinde om:  

- bij opstart van de rekening een uniek bedrag gelijk aan 250 euro van de eerste giften te 
gebruiken  

- jaarlijks 2% op het bedrag van de gecumuleerde giften vanaf 25.000€ aan te wenden.  
 
Vanaf 500.000€ aan gecumuleerde giften per jaar wordt dit bedrag als volgt berekend:  

- 1% op het bedrag van de gecumuleerde giften tussen 500.000€ en 1.000.000€  

- 0,5% op het bedrag van de gecumuleerde giften hoger dan 1.000.000€.  

Evaluatie?  

Elk jaar, tegen uiterlijk 30 juni, wordt aan de KBS een overzicht bezorgd van de diverse 

tussenkomsten van het afgelopen schooljaar. Na drie jaar zal een globaal evaluatieverslag moeten 

ingediend worden. Dit rapport zal de basis vormen voor de eventuele toekenning van een 

verlenging door het Comité voor lokale filantropie.  


