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Artikel 1. Omschrijving 

De Vlaamse Gemeenschapscommissie komt, via het toekennen van subsidies, tussen in de 
schoolkosten van leerlingen uit de Nederlandstalige kleuter-, lagere, basis- of secundaire scholen 
in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest uit kwetsbare gezinnen die het moeilijk hebben met het 
betalen van de schoolrekeningen en dit binnen de perken van de begroting en op grond van de 
bepalingen opgenomen in dit reglement.  

Artikel 2. Definitie en voorwaarden 

§1. De tussenkomst is bedoeld voor schoolkosten die gemaakt worden voor of door individuele 
leerlingen. De tussenkomst verloopt via de school waar de leerlingen zijn ingeschreven. 

§2 De schoolkosten waarvoor de tussenkomst mag ingezet worden zijn: 

- de aankoop en/of huur van schoolboeken  

- de aankoop en/of huur van vakspecifiek lesmateriaal, nodig voor richtingen in het 
secundair technisch en beroepsonderwijs, zoals gereedschappen (bijv. kapper scharen, 
keukenmes,…), grondstoffen (textiel, hout,…) en beroepskledij  

- de aankoop van turn- en zwemkledij 

- de deelnamekosten voor zwemlessen 

- algemene schoolkosten (onbetaalde facturen) 

§3. Enkel tussenkomsten voor de volgende doelgroepen komen in aanmerking voor subsidiëring: 
kinderen en jongeren uit gezinnen die leven van een leefloon of equivalent inkomen en/of 
leerlingen waarvan kan aangenomen worden dat de ouders in financiële moeilijkheden verkeren 
n.a.v. een zware tegenslag (bijv. vanwege de coronacrisis). 

Het bedrag van de tussenkomst en de verdeling van het budget over de leerlingen die hiervoor 
in aanmerking komen, worden door de directeur van de school of zijn afgevaardigde bepaald. 

§3 De kosten die binnen dit subsidiereglement vergoed worden, moeten uitgaven betreffen die 
gedaan zijn tussen 1 september 2020 en 31 december 2021.   
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Artikel 3. Aanvrager 

De subsidie kan worden aangevraagd door Nederlandstalige scholen die gevestigd zijn in het 
Brussels Hoofdstedelijk Gewest en erkend zijn door de Vlaamse overheid.  

De aanvraag gebeurt per vestigingsplaats – die ook in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest moet 
liggen. Een ‘vestigingsplaats’ is een lesplaats van een school. Eenzelfde school kan verschillende 
vestigingsplaatsen hebben. 

Het aanvraagdossier bevat het engagement van de school om mee werken aan een sociaal 
financieel beleid: 

- basisscholen verklaren zich akkoord om de maximumfactuur zoals die werd opgelegd 
door de Vlaamse overheid niet alleen naar de letter, maar ook naar de geest na te leven 

- secundaire scholen engageren zich om de schoolkosten voor ouders zo veel als mogelijk 
te beperken 

Het aanvraagdossier van secundaire scholen bevat ook raming(en) van de schoolkosten voor het 
schooljaar 2020-2021 (zoals al dan niet gecommuniceerd naar de ouders van de verschillende 
jaren en studierichtingen). 

Artikel 4. Berekening van het subsidiebedrag 

De berekening van de maximale subsidie per vestigingsplaats wordt gebaseerd op basis van 
twee SES-indicatoren: leerlingen die aantikken op de indicator ‘opleidingsniveau van de moeder’ 
en/of ‘ontvangen van een schooltoelage’. De berekeningen gebeuren op basis van de officiële 
actuele indicatoren van de Vlaamse Overheid. 

Elke aanvragende vestigingsplaats krijgt van het totale beschikbare subsidiebudget een aandeel 
toegekend, dat overeenkomt met zijn aandeel leerlingen dat aantikt op (minstens één van) deze 
SES-indicatoren, ten opzichte van het totaal aantal leerlingen van alle aanvragende 
vestigingsplaatsen dat aantikt op (minstens één van) deze SES-indicatoren.  

Artikel 5. Aanvraag en toekenningsprocedure 

De subsidie wordt ten laatste op 31 oktober 2020 aangevraagd via de het subsidieloket van de 
VGC. De subsidieaanvraag moet worden ingediend per vestigingsplaats.  

De aanvraag wordt behandeld door de algemene directie Onderwijs en Vorming van de VGC-
administratie. De administratie kan een subsidieaanvraag onontvankelijk verklaren als: 

- ze ingediend is voor een school of vestigingsplaats die niet beantwoordt aan de 
voorwaarden uit artikel 3; 

- ze onvolledig ingevuld blijkt te zijn, incorrecte informatie bevat, of de gevraagde 
engagementen ontbreken; 



- ze buiten het subsidieloket ingediend is; 

- ze niet in de toegestane periode ingediend is. 

Het bevoegde collegelid neemt een besluit over het al dan niet toekennen van een subsidie en 
bepaalt het subsidiebedrag volgens de bepalingen van artikel 4. 

De betrokken school wordt via brief en vanuit het subsidieloket op de hoogte gebracht van de 
toekenning of niet-toekenning van de maximale subsidie.  

Artikel 6. Uitbetaling en verslaggeving 

De toegekende subsidie wordt uitbetaald op basis van trimestriële rapportering van de gedane 
tussenkomsten.  

Op het einde van elk trimester wordt op het subsidieloket een verslagformulier (Excel tabel) ter 
beschikking gesteld, dat verplicht gebruikt moet worden en per vestigingsplaats wordt 
ingediend. Bewijsstukken die niet via het subsidieloket worden ingediend, worden niet 
behandeld.  

Uit de Excel tabel moet blijken hoeveel leerlingen (anoniem) van de subsidie hebben genoten en 
waarvoor moest tussengekomen worden.  

Daarnaast is het belangrijk dat de school kan aantonen dat er een dialoog met de individuele 
ouders werd aangegaan. Het bewijs daarvan moet op de school bewaard blijven tot 30 juni 
2022 en kan steekproefsgewijs opgevraagd worden.  

Financiële bewijsstukken kunnen uiterlijk tot 31 januari 2022 ingediend worden.  

Financiële bewijsstukken die na 31 januari 2022 ingediend worden, komen niet meer in 
aanmerking voor uitbetaling.  

Artikel 7 Controle 

De scholen staan controle door de VGC op de aanwending van de subsidie toe. De VGC 
selecteert daartoe onder meer steekproefsgewijs een aantal scholen en vraagt de bewijzen van 
het aangaan van de dialoog op. Onterecht gebruikte middelen worden niet uitbetaald. De 
algemeen directeur van de algemene directie Onderwijs en Vorming wordt gemachtigd hiertoe 
de nodige stappen te zetten. 

Artikel 8. Communicatie 

Scholen die een subsidie krijgen, vermelden het N-logo en de steun van de VGC op alle 
communicatie over het initiatief, volgens de afspraken opgenomen in de huisstijlgids van de 
VGC. 



Artikel 9. Inwerkingtreding 

Dit reglement treedt onmiddellijk in werking en eindigt op 31 december 2021. 

 


