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aan HILDE CREVITS
VICEMINISTER-PRESIDENT VAN DE VLAAMSE REGERING, VLAAMS MINISTER VAN ONDERWIJS

Netwerk Tegen Armoede  -  Maximumfactuur

Een nieuw schooljaar kondigt zich aan en voor heel wat ouders betekent dat meteen ook 
dat ze opnieuw rekening moeten houden met heel wat kosten, zoals bijvoorbeeld nieuw 
schoolmateriaal, boeken of sportkledij. Voor ouders met beperkte financiële middelen is 
september dan ook vaak een moeilijke maand.

Het Netwerk tegen Armoede start daarom een petitie om een maximumfactuur in te 
voeren voor het secundair onderwijs. 

1. Is de minister reeds in overleg geweest met het Netwerk tegen Armoede 
hieromtrent?

2. Is de minister bereid om de vraag van het Netwerk tegen Armoede (terug) in 
overweging te nemen?

3. Welke maatregelen werden de voorbije legislatuur genomen om deze groep ouders te 
helpen?

4. Welke maatregelen/beslissingen zijn er in het verleden genomen om de kosten, die 
verschillen van school tot school, ‘onder controle’ te houden?

5. Op welke manier zal de minister de steeds maar stijgende groep van ouders die hun 
schoolfactuur niet meer kunnen betalen, helpen? 



HILDE CREVITS 
VICEMINISTER-PRESIDENT VAN DE VLAAMSE REGERING, VLAAMS MINISTER VAN ONDERWIJS

ANTWOORD
op vraag nr. 11 van 30 augustus 2019
van STEVE VANDENBERGHE

1-2. Het standpunt van het Netwerk tegen Armoede over de invoering van een 
maximumfactuur in het secundair onderwijs is mij voldoende bekend. Het is een  
actiepunt van het Netwerk tegen Armoede. Deze beleidsaanbeveling van het Netwerk 
stond al enkele keren op de agenda van het structurele overleg tussen het Netwerk 
en mijn onderwijsdiensten (ook in het kader van het Permanent Verticaal 
Armoedeoverleg). De bezorgdheden omtrent de schoolkosten en bijhorende 
schoolfacturen passen in een ruimer maatschappelijk debat (cfr. bijv. het rapport 
over de Studiekostenmonitor). Op dit ogenblik, nu de onderhandelingen over de 
vorming van een nieuwe Vlaamse Regering nog volop lopende zijn, is het nog te 
vroeg noch opportuun om concrete politieke uitspraken te doen over de eventuele 
invoering van een maximumfactuur (bijv. in de eerste graad van het secundair 
onderwijs), ook rekening houdend met de budgettaire consequenties.

3-5.  De voorbije legislatuur werd in het basisonderwijs nog steeds de maximumfactuur 
gehanteerd. Dankzij deze maximumfactuur worden de schoolkosten begrensd. 
Scholen dienen daarom ook goed na te denken over welke kosten zij wel of niet 
doorrekenen aan de ouders.
In het secundair onderwijs bestaat er geen maximumfactuur, maar werd er sterk 
ingezet op de ontwikkeling van een kostenbeheersend beleid in de secundaire 
scholen. Zo kunnen scholen terecht bij de vzw SOS Schulden op School 
(gesubsidieerd door de Vlaamse overheid) rond de aanpak van onbetaalde 
schoolfacturen. Daarnaast heb ik de voorbije jaren het project Samen Tegen 
Onbetaalde Schoolfacturen (STOS) laten ontwikkelen en financieel ondersteund. Het 
project STOS betreft een ruim samenwerkingsverband van verschillende 
organisaties, armoede- en onderwijsdeskundigen, de verschillende onderwijsnetten, 
enz. Dit schooljaar 2019-2020 is reeds het derde projectjaar waarbij tientallen 
secundaire scholen heel het schooljaar lang intensief begeleid worden om de 
problematiek rond onbetaalde schoolfacturen binnen een schoolcontext aan te 
pakken en het leerkrachtenkorps hier rond ten gronde te sensibiliseren en op te 
leiden.
Samen met mijn collega, de minister bevoegd voor Welzijn maakte ik werk van de 
geautomatiseerde toekenning van de schooltoeslag (de vroegere schooltoelage), met 
andere sociale correcties, geïntegreerd in het Groeipakket (de vroegere 
kinderbijslag). Vanaf dit nieuwe schooljaar 2019-2020 is die hervormde schooltoeslag 
voor het eerst operationeel. Doel is dat gezinnen daardoor hun recht op financiële 
ondersteuning voor hun schoolgaande kinderen niet mislopen, én tegelijk vlot en 
maximaal ontvangen, wat van belang is voor het gezinsinkomen.
De studiekostenmonitor, zoals deze legislatuur voor het eerst opgeleverd, geeft ons 
een aantal objectieve data en inzichten om de uitdagingen inzake stijgende 
schoolkosten in hun juiste context te plaatsen en hiervoor gepaste oplossingen te 
vinden.
Uiteraard blijft het ook in de toekomst noodzakelijk om als overheid verder in te 
zetten op kostenbeheersing in de schoolloopbaan en aandacht te hebben voor de 
gezinnen die het financieel minder goed hebben. 



Binnen het zogenaamde Permanent Verticaal Armoedeoverleg werd de voorbije 
legislatuur de armoedetoets gehanteerd. Daarmee gaat de Vlaamse Regering na of 
haar (nieuwe) regelgeving geen onbedoelde effecten heeft voor mensen in armoede 
of op de sociale ongelijkheid. De armoedetoets is het resultaat van een participatief 
proces waarin overheidsactoren, in dialoog met andere betrokken actoren, het beleid 
bij het ontwerp of de uitvoering ervan screenen op de mogelijke impact op mensen 
in armoede. De armoedetoets werd onder meer aangewend bij de uitwerking van 
volgende nieuwe onderwijsregelgeving: de hervorming van het decreet m.b.t. de 
leerlingenbegeleiding, de regelgeving over studiefinanciering (i.c. het groeipakket), 
het decreet over duaal leren, de hervorming van het volwassenenonderwijs.


