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Registratie van afwezigheden door scholen  -  Terugvordering schooltoeslagen

Van leerlingen die twee opeenvolgende jaren dertig of meer halve schooldagen per 
schooljaar ongewettigd afwezig zijn, wordt de schooltoeslag van het laatste jaar 
teruggevorderd. Opdat de terugvorderingen die gebeuren correct zouden zijn, is een 
goede afstemming tussen de beleidsdomeinen Onderwijs en Welzijn noodzakelijk. De 
schooltoeslag maakt sedert 2019 immers deel uit van het groeipakket.

De scholen zijn zelf verantwoordelijk voor de registratie en de opvolging van de 
afwezigheden. De regelgeving bepaalt dat in het secundair onderwijs of in het stelsel van 
leren en werken de afwezigheden van leerlingen die vanuit de jeugdhulp zijn opgelegd 
als gewettigd moeten worden beschouwd, zo stelde de minister tijdens de 
commissievergadering Welzijn van 6 juli 2021.

In zijn antwoord op mijn schriftelijke vraag nr. 887 van 8 juli 2021 gaf de minister van 
Onderwijs cijfers over het aantal dossiers waarin de schooltoeslag werd teruggevorderd 
voor het schooljaar 2019-2020. Vanaf het schooljaar 2019-2020 worden de 
schooltoeslagen voor het basis- en secundair onderwijs echter uitbetaald en 
teruggevorderd als onderdeel van het groeipakket. In het antwoord op mijn schriftelijke 
vraag nr. 34 van 5 oktober 2021 aan minister Weyts wordt daarom verwezen naar het 
beleidsdomein Welzijn.

Voor hoeveel kinderen en jongeren werd voor het schooljaar 2020-2021 een 
terugvordering gedaan van de schooltoeslag omdat ze ongewettigd afwezig waren? 
Graag de cijfers voor het basisonderwijs en voor het secundair onderwijs afzonderlijk, 
telkens opgedeeld per provincie.
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Onderstaand vindt u de gevraagde cijfers opgedeeld naar basisonderwijs en secundair 
onderwijs, opgedeeld naar provincie. 

Basisonderwijs

Basisonderwijs omvat lager onderwijs en kleuteronderwijs. We rapporteren hierover 
onderstaand globaal.

Provincie Ongewettigd afwezig
Antwerpen 426
Limburg 169
Oost-Vlaanderen 390
Vlaams Brabant 141
West-Vlaanderen 122
Andere 118

Secundair onderwijs

Provincie Ongewettigd afwezig
Antwerpen 486
Limburg 213
Oost-Vlaanderen 674
Vlaams Brabant 234
West-Vlaanderen 290
Andere 162


