
 

 
 

Intern reglement IN-Gent vzw voor het toekennen van een beurs 
voor een intensieve cursus Nederlands voor anderstaligen 

 
 
 
§1. Doelgroep 
 
Volgende personen komen in aanmerking voor de beurs: 
 

1. De personen die behoren tot de doelgroep van inburgering, conform de bepalingen van het 
Decreet betreffende het Vlaamse integratie- en inburgeringsbeleid. 
a. Het artikel 26 van voornoemd decreet vermeldt daaromtrent het volgende: 
Artikel 26 
Tot de doelgroep van inburgering behoren de volgende categorieën van personen : 
1° iedere vreemdeling met wettig verblijf, voor zover volle achttien jaar oud, die ingeschreven is in het 
Rijksregister in een gemeente van het Nederlandse taalgebied of in een gemeente van het tweetalige 
gebied Brussel-Hoofdstad, met uitzondering van de vreemdeling met wettig verblijf die hier voor een 
tijdelijk doel verblijft en van de asielzoeker gedurende een termijn van vier maanden na indiening van 
zijn asielaanvraag; 
2° iedere meerderjarige Belg, geboren buiten België, van wie minstens één ouder geboren is buiten 
België en die in het Rijksregister ingeschreven is in een gemeente van het Nederlandse taalgebied of in 
een gemeente van het tweetalige gebied Brussel-Hoofdstad; 
3° iedere minderjarige vreemdeling met wettig verblijf die ingeschreven is in het Rijksregister in een 
gemeente van het Nederlandse taalgebied of in een gemeente van het tweetalige gebied Brussel-
Hoofdstad die voldaan heeft aan de deeltijdse leerplicht of die, voor zover niet de volle achttien jaar oud, 
aanvullend bij de leerplicht baat heeft bij het volgen een inburgeringstraject. 
b. Het volstaat dat men behoort tot de doelgroep van inburgering; het is niet vereist dat de 

cursist ook daadwerkelijk een contract voor inburgering heeft ondertekend. 
2. De personen die reeds een inburgeringsattest hebben verworven. 

 
Met uitsluiting van: 
 
Studenten uit niet-EU-landen die in ons land verblijven met een studentenvisum ontvangen geen 
beurs. Gezien het gebrek aan intentie tot langdurig verblijf in België ontvangen zij geen beurs. 
 
 
 
§2. Voorwaarden 
 
De cursist dient aan te tonen dat hij cumulatief aan de volgende voorwaarden voldoet op het 
moment van toekenning van de beurs: 
 

1. Feitelijke hoofdverblijfplaats in Gent 
a. De cursist heeft op het moment van de toekenning van de beurs zijn/haar feitelijke 

hoofverblijfplaats in één van de deelgebieden van Gent, zijnde: 
i. Gent (postcode 9000); 

ii. Mariakerke (postcode 9030); 
iii. Drongen (postcode 9031); 



iv. Wondelgem (postcode 9032); 
v. Sint-Amandsberg (postcode 9040);



 
vi. Oostakker (postcode 9041); 
vii. Kanaalzone Terdonk, Mendonk, Desteldonk en Sint-Kruis-Winkel 

(postcode 9042); 
viii. Gentbrugge en Ledeberg (postcode 9050); 

ix. Afsnee en Sint-Denijs-Westrem (postcode 9051); 
x. Zwijnaarde (postcode 9052). 

b. Als ‘feitelijke hoofdverblijfplaats’ wordt beschouwd: de plaats waar de persoon 
gedurende het grootste deel van de tijd daadwerkelijk verblijft, m.a.w. waar hij/zij 
voornamelijk woont, werkt, waar de kinderen naar school gaan, … 

c. Personen die slechts sporadisch of voor een korte periode in Gent verblijven (en het 
grootste deel van de tijd elders) hebben geen recht op een beurs. 

d. De cursist kan bewijzen dat zijn feitelijke hoofdverblijfplaats in Gent ligt, door de 
volgende documenten aan te reiken: 

i. bewijs van domicilie van maximum 1 maand oud (= uittreksel uit 
bevolkingsregister of uit vreemdelingen- of wachtregister of een attest 
van gezinssamenstelling); 

ii. Indien geen bewijs van domicilie kan worden aangereikt, dan kan het 
feitelijke hoofdverblijf worden bewezen met: 

1. geregistreerd huurcontract (van een woning voor permanent 
verblijf of voor huur van een studentenkamer); 

2. verklaring van het OCMW i.v.m. verblijfsadres van maximum 1 
maand oud; 

3. facturen van elektriciteits-, gas-, telefoonmaatschappijen voor 
aansluitingen en verbruik; 

4. verzekeringspolis zoals brandverzekering; 
5. ieder ander relevant document dat aantoont dat de cursist 

voornamelijk in Gent verblijft. 
 
2. Behoren tot de doelgroep van inburgering, zoals hoger beschreven 

 
3. Maximum bruto gezinsinkomen 4000 euro/maand 

a. Het maandelijkse bruto belastbaar gezinsinkomen van de cursist bedraagt op het 
moment van toekenning van de beurs niet meer dan 4.000 euro. 

b. Het gezinsinkomen bestaat uit: het aan de personenbelasting onderworpen bruto 
inkomen van de cursist en van de personen met wie hij/zij wettelijk of feitelijk 
samenwoont, 
tenzij de cursist ontegensprekelijk aantoont dat de normale vaste kosten en lasten 
verbonden aan het gezamenlijk verblijf niet gezamenlijk worden gedragen (bijvoorbeeld 
wanneer het gas-, elektriciteits- en waterverbruik afzonderlijk geregistreerd en 
gefactureerd wordt. Dit kan bijvoorbeeld het geval zijn bij studentenkamers). 

c. De cursist bewijst het gezinsinkomen aan de hand van: 
i. De loonfiches van de laatste 3 maanden, bewijs van vervangingsinkomen van 

de laatste 3 maanden, bewijs leefloon, bewijs dat inwonende personen ten 
laste zijn, …;



 
ii. Voor vrije beroepen en zelfstandigen: belastingaangifte van het vorige jaar 

(mag 48.000 euro op jaarbasis niet overschrijden); 
iii. Voor inwonende personen die geen (vervangings-)inkomen hebben en niet 

ten laste zijn: een verklaring op eer. 
 

4. De cursist beantwoordt aan het profiel om de talencursus te volgen, conform de criteria die 
IN-Gent vzw en de agentschappen daaromtrent hebben afgesproken. Deze afspraken zijn 
vastgelegd in het Gentse afsprakenkader NT2 dat in bijlage wordt toegevoegd.. 

 
5. De cursist zal de intensieve cursus Nederlands voor anderstaligen (15u/week) in 

dagonderwijs volgen (geen avondlessen). 
 
 
 
§3. Beurs 
 
Het aandeel van de cursist in het inschrijvingsgeld bedraagt per lesniveau 119 euro. 
De beurs die IN-Gent toekent bedraagt het verschil tussen het inschrijvingsgeld en de eigen 
bijdrage van de cursist. 
 
Per lesniveau wordt slechts één beurs toegekend. De cursist die reeds een taalcursus van hetzelfde 
niveau heeft gevolgd (‘bisser’) ontvangt geen beurs wanneer hij/zij zich opnieuw inschrijft voor 
hetzelfde niveau. 
 
De beurs is niet cumuleerbaar met: 
 

- Het reductietarief voor een taalcursus (zoals toegekend aan studenten en personeel van de 
Universiteit Gent); 

- Het gebruik van opleidingscheques; 
- Een Vlaamse of federale beurs voor dezelfde cursus. 

 
 
 
§4. Verloop van de aanvraagprocedure 
 

1. De cursist bezorgt aan IN-Gent, voorafgaand aan de aanvang van de taalcursus, het ingevulde 
en ondertekende aanvraagformulier + de nodige documenten om aan te tonen dat hij/zij 
voldoet aan de voorwaarden vermeld onder §2. 

2. IN-Gent beoordeelt de aanvraag en kent de beurs toe indien de cursist aan alle voorwaarden 
voldoet en binnen de perken van de daartoe ontvangen toelagen. 

 
 
 
§5. Verloop van de inschrijvingsprocedure 
 

1. De cursist schrijft zich met het beursdocument dat hij bij IN-Gent gekregen heeft in voor de 
talencursus bij het UCT en betaalt de eigen bijdrage. 

 
2. Indien de cursist de begintest niet aflegt, wordt zijn eigen bijdrage als annuleringskost 

beschouwd.



 
3. Indien de cursist geen enkele les heeft bijgewoond zonder geldige reden, verliest zij/hij het 

recht op een beurs in de toekomst en wordt zijn eigen bijdrage als annuleringskost 
beschouwd. 

a. Als geldige reden voor afwezigheid wordt beschouwd: 
i. Ziekte of ongeval, te bewijzen d.m.v. een doktersattest 

 
ii. het vinden van werk; te bewijzen d.m.v. een kopie van de 

arbeidsovereenkomst; 
 

iii. het volgen van een VDAB-cursus; te bewijzen d.m.v. een attest van VDAB. 
 

b. De voormelde bewijzen dienen zo snel als mogelijk, en maximum dertig dagen na de 
eindtest, aan het UCT overhandigd worden. 


