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1.  In le iding 

De Vlaamse Minister van onderwijs en vorming Frank Vandenbroucke heeft de SERV op 13 
juni 2005 om advies gevraagd over het ontwerp van decreet tot wijziging van het decreet van 
30 april 2004 betreffende de studiefinanciering en studentenvoorzieningen in het hoger on-
derwijs van de Vlaamse gemeenschap.  
Het advies werd hoogdringend gevraagd, dat betekent dat de SERV 5 werkdagen kreeg om 
het advies uit te brengen. De SERV vroeg en kreeg twee extra dagen om een advies uit te 
brengen, met name tot 22 juni ’05. 
 
De herziening van het studiefinancieringssysteem en het systeem van studentenvoorzieningen 
met het decreet van 30 april 2004 was nodig gezien een aantal recente evoluties in het hoger 
onderwijs, maatschappelijke ontwikkelingen en internationalisering. 
De SERV bracht omtrent dit (voor)ontwerp van decreet van 30 april een advies uit op 18 fe-
bruari 2004. 
 
Het vandaag voorliggend ontwerp van decreet brengt wijzigingen aan aan het decreet van 30 
april 2004 die zich na één academiejaar opdrongen. Ze zijn het gevolg van het onvoorspelbare 
karakter van bepaalde evoluties (bvb. bidiplomering) en met wetgeving of rechtspraak van de 
EU die aanpassingen aan de vigerende wetgeving vraagt. 
 
Concreet zorgt het decreet (er) o.a. voor: 

 een aanpassing van wat onder de term “academiejaar” moet worden verstaan; 

 de mogelijkheid om beroep te doen op studiefinanciering van de Vlaamse gemeenschap 
i.g.v. een opleiding die leidt tot bi- of multidiplomering; 

 een uitbreiding van wie recht heeft op studiefinanciering (bvb. slachtoffers van mensenhan-
del); 

 dat ook studiepunten voor gewijzigde curricula kunnen worden toegerekend op het joker-
krediet; 

 inkomens die geheel of gedeeltelijk bestaan uit leefloon, of voor een groot stuk bestaan uit 
alimentatiegelden, vervangingsinkomsten, of inkomensvervangende tegemoetkomingen aan 
gehandicapten, niet onderworpen worden aan de kadastraal inkomentest; 

 een uitbreiding van de werkvelden voor de studentenvoorzieningen (bvb. op vlak studen-
tenmobiliteit, jobdiensten, internationale huizen); 

 een uitbreiding van de groep buitenlandse studenten die een beroep kunnen doen op de 
selectieve voorzieningen (tot zij die in aanmerking komen voor studiefinanciering). 
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2.  Advies 

Gelet het belang dat de SERV hecht aan de democratisering van het hoger onderwijs en de rol 
die studiefinanciering en studentenvoorzieningen daarin kunnen spelen, gaat de raad graag in 
op de adviesvraag van de minister. Maar gezien het korte tijdsbestek van 7 werkdagen is de 
raad enkel in staat een eerder beperkt advies te geven.  
 
In het algemeen kan de SERV akkoord gaan met de meeste technische aanpassingen die het 
wijzigingsdecreet voorstelt namelijk de vernieuwde definiëring van het begrip academiejaar, de 
verduidelijking van wat bedoeld wordt met “kadastraal Inkomen vreemd gebruik”, de mogelijk-
heid tot financiering bij bi - diplomering, de mogelijkheid tot herziening van het bedrag van de 
toelage bij verandering van het statuut van de student, … 
 
De bedenkingen van de SERV die in het advies van 18 februari 2004 m.b.t. het voorontwerp 
van decreet van 30 april 2004 werden geformuleerd, worden met deze aanpassingen niet 
weggewerkt en worden in dit advies dan ook opnieuw aangehaald.  

 De vraag naar een grondige evaluatie van het nieuwe stelsel blijft pertinent bestaan. Dit is 
nog niet gebeurd, buiten de eerder technische aanpassingen die nu voorliggen. Gezien de 
omvattende veranderingen in het hoger onderwijs t.g.v. het Structuur- en het Flexibilise-
ringsdecreet is ook een fundamentele herziening van het studiefinancieringsstelsel volgens 
de raad aangewezen. 

 Dit decreet heeft weinig of geen budgettaire impact. Maar de vraag of de budgettaire be-
leidsruimte die er was voor het decreet van 30 april 2004 en die in de toekomst voorzien 
moet worden, niet eerder moet gaan naar essentiële verbeteringen van het stelsel i.p.v. 
naar de financiering van een tweede bachelor of de uitholling van de Kadastraal Inkomen – 
toets1, blijft voor de SERV relevant.  
Essentiële verbeteringen slaan op het optrekken van de inkomensgrenzen en de bedragen 
van de toelagen alsook de uitbreiding van financiering en voorzieningen naar HOKTSP en 
secundair onderwijs (na het leerplichtonderwijs), waardoor de financiële toegankelijkheid 
van het hoger onderwijs meer gewaarborgd zal worden. 

 In het regeerakkoord 2004 – 2009 staat vermeld dat meer gezinnen met een bescheiden 
inkomen in aanmerking zullen komen voor een studietoelage. Dit wordt in de beleidsnota 
niet hernomen. De SERV vraagt om hiervan prioritair werk te maken.  

 

                                                           
1  Uit het SERV-advies van 18 januari 2004: “het in rekening brengen van het kadastraal inkomen voor het 

inschatten van de draagkracht wordt bijna volledig uitgehold. Voortaan worden nog de KI’s in rekening ge-
bracht van huizen die men verhuurt. Uit alle wetenschappelijk onderzoek blijkt dat deze correctie voor het ka-
dastraal inkomen in het verleden uitermate doelmatig was om tot een selectievere toekenning te komen op 
basis van de reële draagkracht. Dit had onvermijdelijk een beperkt aantal onbedoelde effecten, maar die wer-
den in het verleden reeds voor een belangrijk deel geremedieerd. De raad ziet geen enkele reden om, op ba-
sis van een beperkt aantal overblijvende onbedoelde effecten, het kind geheel met het badwater weg te gooi-
en en pleit, in afwachting van een gedegen evaluatie en een grondig debat, voor het behoud van de huidige 
techniek” 
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 De SERV stelt ook bij de maatregelen voor de uitvoering van de prioritaire doelstellingen 
van het Pact van Vilvoorde trouwens dat er een globaal actieplan voor de democratisering 
van het hoger onderwijs moet komen met onder andere een verruiming van het stelsel en 
een verhoging van de studietoelagen. Dit moet gepaard gaan met een specifieke begelei-
ding naar en binnen het onderwijs van diegenen die door allerlei redenen gehinderd worden 
in hun doorstroom. Ook hogescholen en universiteiten dienen in hun beleid aandacht te 
hebben voor diversiteit naar nieuwe doelgroepenverruiming. 

 
Tenslotte geeft de raad nog volgende, meer punctuele, bemerkingen. 

 Wat de aanpassingen aan artikel 12 van het decreet van 30 april 2004 betreft (door art. 6) 
dat de voorwaarden om in aanmerking te komen voor studiefinanciering vastlegt, begrijpt de 
SERV dat de Vlaamse regering het eigen studiebeurzenstelsel wil afschermen tegen mis- 
en oneigenlijk gebruik.  
Maar met de maatregelen in dit decreet worden alleen de symptomen aangepakt en niet de 
eigenlijke problemen, zoals onder andere de grote verschillen inzake studiefinanciering tus-
sen de verschillende lidstaten. 
Het nieuwe art. 12, lid 1° en 2°, schept verwarring. In lid 1° is er sprake van “kinderen van 
onderdanen van een lidstaat van de EU die (…) gedurende een periode van twee jaar en ui-
terlijk 31 december van het academiejaar in kwestie minstens twaalf maanden minstens 32 
uur per maand in België werken of hebben gewerkt …”, in lid 2° komen in aanmerking “on-
derdanen van een lidstaat van de EU die (…) gedurende een periode van twee jaar onmid-
dellijk voorafgaand aan 31 december van het academiejaar in kwestie minstens twaalf 
maanden minstens 32 uur per maand in België werken …”. Dit laatste is sterk beperkend 
gezien de periode van werken direct moet aansluiten bij de start van de studies. De SERV 
vraagt hieromtrent verduidelijking. 

 Inzake studentenvoorzieningen blijft de ongelijkheid tussen hogescholen en universiteiten 
bestaan. Er dient snel werk gemaakt te worden van het uittekenen van een groeipad om 
deze ongelijkheid weg te werken, zoals vermeld in het Vlaams regeerakkoord en in de be-
leidsnota “Vandaag kampioen in wiskunde, morgen ook in gelijke kansen”. 

 Wat huisvesting betreft, is de SERV van mening dat ook de studentenvoorzieningen van de 
hogescholen investeringsmogelijkheden in dit werkveld moeten hebben. 

 De SERV pleit voor een versterking van de regionale samenwerking tussen studentenvoor-
zieningen. Noden van studenten zoals huisvesting, mobiliteit, … binden zich niet enkel aan 
een instelling. Door regionale samenwerking komt de tegemoetkoming aan deze noden ten 
goede aan àlle studenten in één regio.  

 


