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Titel

12 JUNI 2020. - Besluit van de Vlaamse Regering tot toekenning van extra werkingsbudget voor de scholen van
het gewoon en buitengewoon basis- en secundair onderwijs en van het deeltijds beroepssecundair onderwijs, ter
compensatie van geannuleerde schooluitstappen en -reizen en gederfde inkomsten en aan de
studentenvoorzieningen van de hogeronderwijsinstellingen ingevolge COVID-19 
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Inwerkingtreding : 12-06-2020

Inhoudstafel

Art. 1-5

Tekst

Artikel 1. Aan de schoolbesturen van het gewoon en het buitengewoon lager- en secundair onderwijs wordt voor
het schooljaar 2019-2020 extra werkingsbudget toegekend als compensatie enerzijds voor ouders of betrokken
personen voor geannuleerde schooluitstappen en -reizen, anderzijds voor scholen voor gederfde inkomsten uit
activiteiten die niet hebben kunnen plaatsvinden of voor verminderde inkomsten.
  Scholen moeten een vergoedingssysteem uitwerken voor kosten die ouders hebben gemaakt voor deze
extramurosactiviteiten.

  Art. 2. Het bedrag per school wordt berekend als volgt :
  - Een forfaitair bedrag per leerling in het gewoon en buitengewoon lager onderwijs van 5,16 euro.
  - Een forfaitair bedrag per leerling in het gewoon en buitengewoon secundair onderwijs en het deeltijds
beroepssecundair onderwijs van 12,88 euro.
  Voor de berekening is de volgende teldatum van toepassing : 1 februari 2020.

  Art. 3. Aan de instellingen hoger onderwijs wordt voor het academiejaar 2019-2020 een bijkomende sociale
toelage toegekend van 684.000 euro voor de universiteiten en 816.000 euro voor de hogescholen. Dit bedrag
wordt over de instellingen verdeeld volgens het verdelingsmechanisme opgenomen in de artikels III.68 en III.69
van de codex Hoger Onderwijs. De instellingen ondersteunen hiermee studenten die financiële problemen hebben
naar aanleiding van de COVID-19 crisis.

  Art. 4. Dit besluit treedt in werking op de datum van de goedkeuring.

  Art. 5. De Vlaamse minister, bevoegd voor het Onderwijs is belast met de uitvoering van dit besluit.
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