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DE VLAAMSE MINISTER VAN ONDERWIJS EN 

DE VLAAMSE MINISTER VAN WELZIJN, VOLKSGEZONDHEID EN GEZIN 

 

 

 

    NOTA AAN DE LEDEN VAN DE VLAAMSE REGERING 
 

 

Betreft:  Ontwerpbesluit van de Vlaamse Regering betreffende de 

selectieve participatietoeslagen leerling 
 

Definitieve goedkeuring 
 

 

Bijlagen: 

- het ontwerpbesluit; 

- het advies van de Raad van State van 7 mei 2019. 

 

1. INHOUDELIJK 

 

1.1. Situering en context 

 

Op 18 april 2018 werd het decreet tot regeling van de toelagen in het kader van het 

gezinsbeleid goedgekeurd, aangenomen door het Vlaams Parlement en op 27 april 2018 

werd dit decreet, hierna het groeipakketdecreet genoemd, door de Vlaamse Regering 

afgekondigd en bekrachtigd.  

 

Met dit decreet, dat tot stand gekomen is als gevolg van de overheveling van de 

gezinsbijslagen naar de bevoegde deelentiteiten door de zesde staatshervorming, wordt er 

expliciet voor gekozen om werk te maken van een geïntegreerd gezinsbeleid, waarbij alle 

kinderen en gezinnen maximaal versterkt en ondersteund worden doorheen hun 

ontwikkeling. De Vlaamse Regering keurde op 31 mei 2016 de conceptnota “Voor elk kind 

een Groeipakket op maat” (ref. VR 2016 3105 DOC.0540/1) goed dat de basis vormt voor 

het groeipakketdecreet.  

 

Het groeipakketdecreet bevat regels voor de toekenning van de gezinsbijslagen en een 

aantal toelagen in het kader van het gezinsbeleid. Deze laatste toelagen worden 

onderverdeeld in de selectieve participatietoeslagen, nl. een overheveling van de 

schooltoelagen vanuit Onderwijs, en andere, nieuwe toelagen (m.b.t. de deelname aan 

kinderopvang en kleuteronderwijs) in het kader van het gezinsbeleid.   

 

Voorliggend ontwerpbesluit geeft invulling aan de delegaties die in het voormelde decreet 

aan de Vlaamse Regering toegekend werden met betrekking tot de selectieve 

participatietoelagen.  

 

1.2 Gevolggeving advies Raad van State 

 

De Raad van State leverde haar advies met als referentie 65.942/1 af op 7 mei 2019. 

 

VR 2019 1705 DOC.0751/1
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De aanhef van het ontwerpbesluit werd aangepast aan de opmerkingen van de Raad van 

State. De technische verwijzing in artikel 6 werd gecorrigeerd.  

 

Er kan bevestigd worden dat met dit besluit ten volle uitwerking wordt gegeven aan artikel 

38, §3 van het decreet van 27 april 2018. Artikel 3, §1 en §2 bepalen wel degelijk globaal 

wat een gezin inhoudt, waarnaast artikel 4, 5 en 6 een verdere specificatie inhouden voor 

respectievelijk de gehuwde, zelfstandige en alleenstaande leerling. Hiermee wordt de 

opbouw van artikel 5, 6, 7 en 8 van het besluit van de Vlaamse Regering van 7 september 

2007 betreffende de studiefinanciering van de Vlaamse Gemeenschap gevolgd, hoewel het 

woordgebruik diende afgestemd te worden op de specifieke context van het decreet van 27 

april 2018 tot regeling van de toelagen in het kader van het gezinsbeleid. De opbouw van 

artikel 3 en de verwijzing in artikel 9 blijven bijgevolg behouden.  

 

Na het advies van de Raad van State werd nog in een technische aanpassing voorzien. Het 

is naar analogie met het bepaalde in het decreet van 27 april 2018 (art. 57, §3) de 

bedoeling om het kind dat begunstigde is voor zijn eigen kinderen, als zelfstandige leerling 

te bestempelen. Deze bepaling wordt toegevoegd aan het eerste lid (bepaling categorie 

zelfstandige leerling) en verwijderd in het tweede lid (modaliteiten aparte woonplaats), wat 

de leesbaarheid en correcte toepassing verzekert.    

 

2. WEERSLAG VAN HET VOORSTEL OP DE BEGROTING VAN DE VLAAMSE 

GEMEENSCHAP 

 

2.1 Financiële weerslag van het voorstel (en vereiste kredieten) 

 

De beleidsuitgaven in het kader van de selectieve participatietoeslagen worden geraamd 

op 115,6 miljoen EUR. Het betreft hier de voorziene uitgaven voor de selectieve 

participatietoeslag basisonderwijs (kleuteronderwijs en lager onderwijs) en secundair 

onderwijs. Dit bedrag past volledig binnen het budgettair kader, zoals dat werd 

vastgelegd in de conceptnota “Voor elk kind en elk gezin een Groeipakket op maat” (ref. 

VR 2016 3105 DOC.0540/1). De bepalingen in voorliggend BVR stroken met de 

aannames die werden gehanteerd bij de simulaties m.b.t. selectieve participatietoeslag 

in dit kader. 

 

De middelen zijn vervat in de 3.860.450 KEUR uitgavenkredieten die zijn voorzien op 

begrotingsartikel GB0-1GFD2QX-IS, volgens de begroting BO2019 en bekrachtigd door 

de Vlaamse Regering op 21 december 2018. 

  

2.2 Inspectie van Financiën 

 

Het gunstig advies van de Inspectie van Financiën werd verkregen op 14 februari 2019. 
 

2.3 Begrotingsakkoord 
 

Het begrotingsakkoord werd verleend op 22 maart 2019. 
 
 

3. WEERSLAG VAN HET VOORSTEL OP DE LOKALE BESTUREN 

 

1 personeel: het voorstel heeft geen weerslag op gebied van personeelsinzet; 

2 werkingsuitgaven: het voorstel heeft geen weerslag op de lopende uitgaven van de 

lokale besturen; 

3 investeringen en schulden: het voorstel heeft geen investeringen als gevolg; 

4 ontvangsten: het voorstel heeft geen bijkomende ontvangsten als gevolg; 

5 conclusie: het voorstel heeft geen weerslag op de lokale besturen. 
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4. WEERSLAG VAN HET VOORSTEL OP HET PERSONEELSBESTAND EN DE 

PERSONEELSBUDGETTEN 

 

Het voorstel van beslissing heeft geen weerslag op het personeelsbestand en op het 

personeelsbudget, zodat het akkoord van de Vlaamse minister, bevoegd voor de 

bestuurszaken, niet vereist is. 

 

 

5. KWALITEIT VAN DE REGELGEVING 

 

Het bijgaande ontwerpbesluit van de Vlaamse Regering werd aangepast aan het 

wetgevingstechnisch en taalkundig advies nr. 2019/37 van 24 januari 2019. 

 

 

6. VOORSTEL VAN BESLISSING 

 

De Vlaamse Regering beslist haar definitieve goedkeuring te hechten aan het bijgaande 

ontwerpbesluit van de Vlaamse Regering betreffende de selectieve participatietoeslagen 

leerling. 

 

 

 

De Vlaamse minister van Onderwijs, 

 

 

 

 

 

 

Hilde CREVITS 

 

 

De Vlaamse minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin, 

 

 

 

 

 

 

Jo VANDEURZEN 


