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Adviesvraag: Voorontwerp van decreet tot wijziging van het decreet basisonderwijs van 25 februari 1997, het decreet 
van 8 juni 2007 betreffende de studiefinanciering van de Vlaamse Gemeenschap, de Codex Secundair Onderwijs van 
17 december 2010, de codificatie sommige bepalingen voor het onderwijs van 28 oktober 2016 en het decreet van 27 
april 2018 tot regeling van de toelagen in het kader van het gezinsbeleid, wat betreft de afstemming met het decreet 
van 27 april 2018 tot regeling van de toelagen in het kader van het gezinsbeleid 

Adviesvrager: Hilde Crevits - Vlaams minister van Onderwijs 

Ontvangst adviesvraag: 25 juli 2018 

Adviestermijn: 30 dagen maar verlengd tot 3 september 2018 

Decretale opdracht: SERV-decreet 7 mei 2004 art. 11 (overlegfunctie) 

Goedkeuring raad: 3 september 2018 

 

 

   

Contactpersoon:  Wim Knaepen - wknaepen@serv.be 
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Mevrouw Hilde Crevits 

Viceminister-president van de Vlaamse regering en Vlaams minister van Onderwijs 

 

Koning Alber II-laan 15 

B-1210 BRUSSEL 

 

contactpersoon ons kenmerk Brussel 

Wim Knaepen SERV_20180903_afstemming_studietoelagen_ADV_wk 3 september 2018 

wknaepen@serv.be   

Afstemming studietoelagen onderwijsreglementering met toelagen gezinsbeleid 

Mevrouw de viceminister-president 

 

U hebt de SERV op 25 juli 2018 om advies gevraagd over het voorontwerp van decreet tot 

wijziging van een aantal onderwijsreglementeringen en tot wijziging van het decreet van 27 

april 2018 tot regeling van de toelagen in het kader van het gezinsbeleid. U vindt hieronder het 

gevraagde advies. 

De SERV stelt vast dat het wijzigingsdecreet hoofdzakelijk tot doel heeft om een aantal 

onderwijsreglementeringen op het vlak van schooltoelagen in het kleuter- en het 

leerplichtonderwijs af te stemmen op het decreet tot regeling van de toelagen in het kader van 

het gezinsbeleid. Meer concreet betreft het volgende wijzigingen: 

 de opheffing van de bepalingen over de schooltoelagen in het kleuteronderwijs en het 

leerplichtonderwijs uit het decreet van 8 juni 2007 betreffende de studiefinanciering van 

de Vlaamse Gemeenschap; 

 een screening en wijziging van de overige onderwijsreglementering inzake verwijzingen 

naar schooltoelagen in het kleuter- en leerplichtonderwijs, meer bepaald het decreet 

basisonderwijs van 25 februari 1997, de Codex Secundair Onderwijs van 17 december 

2010 en de Codificatie sommige bepalingen voor het onderwijs van 28 oktober 2016; 

 de opheffing in het decreet van 27 april 2018 (toelagen gezinsbeleid) van een aantal 

verwijzingen naar het decreet van 8 juni 2007 betreffende de studiefinanciering van de 

Vlaamse Gemeenschap en de vervanging ervan door de autonome bepalingen uit het 

decreet van 2007. 

Daarnaast worden nog een aantal materiële vergissingen rechtgezet (artikel 46 en artikel 48, 

§1). 

Gezien voorliggend voorontwerp van decreet voornamelijk een legistiek-technische 

aangelegenheid betreft, heeft de SERV hierbij geen bemerkingen.  
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Hoogachtend 

  

Pieter Kerremans Hans Maertens 

administrateur-generaal  voorzitter 

 

 


