
Faculteit Rechtsgeleerdheid 

Universiteit Gent 

 

Academiejaar 2011-12 

 

 

 

 

 

De financiering en subsidiëring van het leerplichtonderwijs in 
de Vlaamse en Franse Gemeenschap 

Sociale voordelen 

 

 

 

 

 
Masterproef van de opleiding 

‘Master in de rechten’ 

 

ingediend door 

Dave Bonte 
 

(studentennr. 20021423) 

 

 

 

 

Promotor: Prof. Dr. Ludo Veny 





Inhoudsopgave 

 

 
Woord vooraf ......................................................................................................................................... 1 

HOOFDSTUK 1: Korte geschiedenis van de financiering en subsidiëring van het onderwijs tot 
aan het Schoolpact van 1958 ................................................................................................................. 3 

AFDELING I: Het ontstaan van het Belgisch onderwijssysteem ....................................................... 3 

AFDELING II: De ontwikkeling van het Belgisch onderwijssysteem van 1830 tot de Eerste 
Wereldoorlog ....................................................................................................................................... 4 

AFDELING III: Het Belgisch onderwijssysteem tot aan de vooravond van het Schoolpact .............. 7 

HOOFDSTUK 2: Sociale voordelen vóór de Grondwetsherziening van 15 juli 1988 ..................... 9 

AFDELING I: Het Schoolpact en sociale voordelen .......................................................................... 9 

§1 Het Schoolpact en de Wet van 29 mei 1959 ............................................................................... 9 

§2 Waarom sociale voordelen? ....................................................................................................... 9 

AFDELING II: Het artikel 33 van de Wet van 29 mei 1959 ............................................................ 11 

§1 Algemeen .................................................................................................................................. 11 

§2 Toepassingsgebied ratione personae van artikel 33 Schoolpactwet ........................................ 13 

§3 Toepassingsgebied ratione loci van artikel 33 Schoolpactwet ................................................. 15 

§4 Toepassingsgebied ratione materiae van artikel 33 Schoolpactwet ......................................... 17 

§5 Conclusie .................................................................................................................................. 20 

AFDELING III: Wijzigingen aan artikel 33 Schoolpactwet voor de communautarisering van het 
onderwijs ........................................................................................................................................... 21 

§1 Eigenlijke wijzigingen aan artikel 33 Schoolpactwet ............................................................... 21 

§2 Wijzigingen aan de Schoolpactwet met een invloed op artikel 33 ........................................... 21 

HOOFDSTUK 3: Sociale voordelen gedurende het eerste decennium na de communautarisering 
van het onderwijs................................................................................................................................. 24 

AFDELING I: Vlaamse Gemeenschap ............................................................................................. 24 

§1: Een nieuw Vlaams onderwijsbeleid ........................................................................................ 24 

§2: De uitbreiding van de sociale voordelen naar het Gemeenschapsonderwijs ........................... 26 

§3: Na 32 jaar een uitvoeringsbesluit bij artikel 33 Schoolpactwet .............................................. 28 

§4: De opheffing van artikel 33 Schoolpactwet voor het basisonderwijs ..................................... 31 

§5: Samenvattend .......................................................................................................................... 40 

AFDELING II: Franse Gemeenschap ............................................................................................... 41 

§1: De verdere definiëring van sociale voordelen door de rechtspraak ......................................... 41 

§2: Politieke reactie op de juridische onzekerheid ........................................................................ 45 



§3: Op weg naar een ‘decreet sociale voordelen’ .......................................................................... 48 

§4: Samenvattend .......................................................................................................................... 50 

HOOFDSTUK 4: Vernieuwende decretale initiatieven in de Vlaamse en Franse Gemeenschap 
(2001-2012) ........................................................................................................................................... 52 

AFDELING I: Vergelijkende studie van de ‘decreten sociale voordelen’ in de Vlaamse en Franse 
Gemeenschap..................................................................................................................................... 52 

§1: Context totstandkoming .......................................................................................................... 52 

§2: Toepassingsgebied – onderwijsnetten ..................................................................................... 57 

§3: Toepassingsgebied - onderwijsniveaus ................................................................................... 58 

§4: Toepassingsgebied – toekennende besturen ............................................................................ 59 

§5: Materiële invulling sociale voordelen ..................................................................................... 61 

§6: De meldingsplicht inzake sociale voordelen ........................................................................... 72 

AFDELING II: De concrete toekenning van sociale en andere voordelen ....................................... 74 

HOOFDSTUK 5: Sociale voordelen in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en in de Duitstalige 
Gemeenschap ....................................................................................................................................... 84 

AFDELING I: Brussels Hoofdstedelijk Gewest ............................................................................... 84 

AFDELING II: Duitstalige Gemeenschap ........................................................................................ 87 

Conclusie .............................................................................................................................................. 90 

Bijlagen .................................................................................................................................................... I 

Bibliografie ...................................................................................................................................... XVII 

 

 

 

 



 
1 

Woord vooraf 
 
 
1. De financiering en subsidiëring van het leerplichtonderwijs is als onderzoeksthema, zeker in de 

rechtsleer, een relatief onontgonnen gebied. Toen in samenspraak met Prof. Dr. Ludo Veny aan het 

einde van het academiejaar 2010-2011het onderwerp van deze masterproef werd vastgelegd, betrof het 

dan ook in zekere zin een stap in het onbekende. Na een eerste inwerkperiode moest al gauw, gezien 

het beperkte bestek waaraan elke masterproef onderhevig is, een verdere afbakening van het thema 

gebeuren om te vermijden dat het eindresultaat op een te algemeen werkstuk zou uitdraaien. Met de 

uiteindelijke keuze voor de sociale voordelen in het leerplichtonderwijs als onderwerp werd er zo-

doende voor geopteerd om één deelaspect met afdoende diepgang uit te werken. Toch zal op verschil-

lende ogenblikken in deze masterproef ook meer algemeen op de financierings- en subsidiëringsme-

chanismen in het onderwijs worden ingegaan. Dit is immers noodzakelijk om de evolutie die de socia-

le voordelen sinds hun ontstaan ten tijde van het Schoolpact in 1958 hebben ondergaan, te kunnen 

verklaren. Op die manier tracht dit werkstuk voor het eerst een alomvattend overzicht te realiseren van 

zowel het ontstaan, de evolutie als de huidige stand van zaken van sociale voordelen in het leerplicht-

onderwijs1.  

 

Gedurende de volledige totstandkoming van deze masterproef werd nooit afgeweken van de intentie 

om van het onderzoek een vergelijkende studie te maken tussen de situatie in de Vlaamse en in de 

Franse Gemeenschap. Sinds de Grondwetsherziening van 15 juli 1988 en de nagenoeg volledige 

communautarisering van het onderwijs, groeit de onderwijsregelgeving in beide landsdelen gestaag uit 

elkaar. Ook op het vlak van sociale voordelen is vast te stellen dat er geregeld voor fundamenteel an-

dere beleidsopties wordt gekozen in beide gemeenschappen. Er wordt in dit werkstuk een poging on-

dernomen om niet alleen de divergente evoluties aan te kaarten, maar deze tevens te verklaren en na te 

gaan in hoeverre zij een invloed hebben op de concrete toekenning van sociale voordelen. Om zinvol 

te zijn moet elke rechtsvergelijkende studie namelijk trachten zich niet te beperken tot het blootleggen 

van feitelijke verschillen, maar tevens een verklaring zoeken waarom bepaalde rechtsbeginselen aan-

leiding geven tot gelijkende of verschillende eindresultaten. Het is in die zin dat deze masterproef 

hopelijk kan bijdragen tot een beter inzicht in de beleidskeuzes op het vlak van sociale voordelen (en 

bij uitbreiding van de financiering en subsidiëring van het onderwijs in het algemeen) van de twee 

grootste gemeenschappen van het land. Vaak ontbreekt het langs beide zijden van de taalgrens immers 

aan een gedegen kennis over de evolutie van de gedefederaliseerde bevoegdheden in het andere lands-

gedeelte. Onze verschillende contacten tijdens dit onderzoek in de twee gemeenschappen hebben ons 

in alle geval gesterkt in de overtuiging dat er daarom ook nood is aan een comparatieve studie van de 

                                                           
1 De stof werd bijgehouden tot maart 2012.  
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onderwijsregelgeving. Het is tevens in dit opzicht dat deze masterproef een leemte probeert op te vul-

len. 

 

2. De masterproef is ingedeeld in vijf hoofdstukken. In het eerste hoofdstuk zal kort worden ingegaan 

op de geschiedenis van de financiering en subsidiëring van het onderwijs sinds het ontstaan van België 

in 1830. Dit historisch kader is noodzakelijk voor een goed begrip van de eigenlijke invoering van het 

concept ‘sociaal voordeel’ in het Schoolpact van 1958 en in de Wet van 29 mei 1959. Zoals uit het 

tweede hoofdstuk zal blijken, was de regeling rond sociale voordelen een belangrijk onderdeel van de 

nieuwe financierings- en subsidiëringsmechanismen die in de nasleep van de ‘Tweede Schoolstrijd’ tot 

stand kwamen en die moesten leiden tot een pacificatie van het onderwijsveld. Er zal nadien, hoofdza-

kelijk aan de hand van de rechtspraak van de Raad van State, worden nagegaan welke evolutie de so-

ciale voordelen hebben gekend op federaal vlak tot de Grondwetsherziening van 15 juli 1988. Sinds-

dien komt het de gemeenschappen toe de materie van de sociale voordelen te regelen. In hoofdstuk 

drie wordt nagegaan in hoeverre zij gedurende het eerste decennium van hun autonomie gebruik heb-

ben gemaakt om regelgevend op te treden. In hoofdstuk vier wordt vervolgens de huidige situatie in de 

beide gemeenschappen bekeken. Zowel een grondige analyse van de decreten die in de Vlaamse en 

Franse Gemeenschap over sociale voordelen werden aangenomen als de eigenlijke toepassing van de 

regelgeving komen aan bod. Een laatste hoofdstuk is gewijd aan de complexe situatie van de toepas-

sing van de regelgeving over sociale voordelen in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. Ook de toe-

stand in de Duitstalige Gemeenschap wordt tot slot nog kort aangekaart. 

 

3. In dit woord vooraf willen we ter afsluiting nog een aantal mensen expliciet bedanken. In de eerste 

plaats gaat onze dank uit naar Prof. Dr. Ludo Veny om het promotorschap van deze masterproef op 

zich te hebben genomen. Onze dank gaat ook uit naar alle mensen in de drie gemeenschappen van ons 

land met wie we in het kader van dit onderzoek de afgelopen maanden in contact zijn gekomen. Een 

speciale vermelding moet gemaakt voor mevrouw Marie-Hélène Sabbe van het Departement Onder-

wijs van de Vlaamse Gemeenschap en mevrouw Marion Beeckmans van de Algemene Directie voor 

het Secundair Onderwijs van de Franse Gemeenschap voor hun hulp bij het verzamelen van vaak 

moeilijk toegankelijke documenten. Tot slot ook bedankt aan Reinhilde: enerzijds voor haar aandach-

tig nalezen van de teksten op taalfouten maar ook, en bovenal, om te zijn wie ze is. 
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HOOFDSTUK 1: Korte geschiedenis van de financiering en sub-
sidiëring van het onderwijs tot aan het Schoolpact van 1958 
 
 
AFDELING I: Het ontstaan van het Belgisch onderwijssysteem 
 

4. In de geschiedenis van de West-Europese onderwijssystemen, en in België in het bijzonder, heeft de 

discussie over de rol van de (Katholieke) Kerk als inrichter van onderwijs steevast tot belangrijke his-

torische breuklijnen geleid2. Het eeuwenlange kerkelijke monopolie op onderwijs werd in onze con-

treien voor het eerst doorbroken tijdens de regeerperiode van aartshertogin Maria Theresia van Oos-

tenrijk (1717-1780)3. De eerste, veeleer schuchtere, stappen in de richting van een grotere inmenging 

van de wereldlijke overheid in het onderwijs werden toen gezet. Het was echter vooral tijdens de Hol-

landse periode (1815-1830) dat het particulier onderwijsinitiatief zou worden teruggedrongen ten 

voordele van een gecentraliseerd onderwijssysteem4. Door de beslissing op het Congres van Wenen 

van 1815 tot de oprichting van het Verenigd Koninkrijk der Nederlanden (dat de oude Zuid-

Nederlandse provincies samenvoegde met het Koninkrijk Holland), kreeg het gebied dat het latere 

België zou vormen immers de Hollandse onderwijspolitiek van koning Willem I opgelegd. Uit juri-

disch oogpunt valt daarbij het artikel 225 van de Fundamentele Wet van 1814 – vanaf 1815 ook in de 

Zuidelijke Nederlanden van kracht – te onderstrepen. Hierin werd bepaald dat het onderwijs tot “de 

aanhoudende zorg van de regering” behoorde. Dit bracht met zich mee dat het initiatief voor de in-

richting van onderwijs bij de uitvoerende macht kwam te liggen en dat van vrij onderwijs slechts spra-

ke kon zijn na machtiging door de bestuursoverheden5. In het door de Katholieke Kerk gedomineerde 

zuiden van het Verenigd Koninkrijk der Nederlanden stootte dit onderwijsbeleid van Willem I op he-

vig protest. Vooral de strenge reglementering op de toegang tot de kleinseminaries en het verzet van 

Willem I tegen de oprichting van jezuïetencolleges lagen zeer gevoelig bij de clerus6. Die spanning 

tussen het openbaar bestuur en de Katholieke Kerk als inrichter van onderwijs vormde uiteindelijk een 

van de belangrijkste aanleidingen tot het uitbreken van de Belgische revolutie in 18307.  

 

 

 

                                                           
2 J. TYSSENS, Om de schone ziel van ’t kind. Het onderwijsconflict als een breuklijn in de Belgische politiek, Gent, Museum van de Vlaam-
se Sociale Strijd, 1998, nr. 15, p. 29. 
3 R. HOUBEN en F. INGHAM, Het schoolpact en zijn toepassing, Brussel, Centrum voor Politieke, Economische en Sociale Studies, 1962, 
p. 7. 
4 J. TYSSENS, Om de schone ziel van ’t kind. Het onderwijsconflict als een breuklijn in de Belgische politiek, Gent, Museum van de Vlaam-
se Sociale Strijd, 1998, nr. 15, p. 30. 
5 L. VENY, Compendium van het Vlaamse onderwijsrecht, Deel I: Dragende beginselen van het onderwijsbestel, Brugge, die keure, 2010, p. 
4. 
6 R. HOUBEN en F. INGHAM, Het schoolpact en zijn toepassing, Brussel, Centrum voor Politieke, Economische en Sociale Studies, 1962, 
p. 7. 
7 G. MARTYN, Geschiedenis van de politiek en van het publiekrecht, Brugge, die keure, 2005, 260-262. 
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AFDELING II: De ontwikkeling van het Belgisch onderwijssysteem van 1830 tot 
de Eerste Wereldoorlog 
 
 
5. De Belgische opstand van 1830 zou ertoe leiden dat er volledig komaf werd gemaakt met het on-

derwijsbeleid van Willem I. Reeds ten tijde van het Voorlopig Bewind, een feitelijke interim-regering 

bestaande uit revolutionairen, werd in 1829 voor de gebieden van het latere België de vrijheid van 

onderwijs afgekondigd. In de uiteindelijke Belgische Grondwet van 1830 werd die vrijheid verankerd 

in artikel 17 dat stelde: “Het openbaar onderwijs, op staatskosten georganiseerd, wordt door de wet 

geregeld”. Hierdoor was het onderwijs niet langer een “aanhoudende zorg van de regering” – waarbij 

de uitvoerende macht het onderwijsbeleid kon bepalen – maar werd het inrichten van onderwijs on-

derworpen aan een scherp legaliteitsbeginsel8. Staatsinitiatief op het gebied van onderwijs kon vanaf 

dan immers enkel nog worden genomen binnen een door de wetgevende macht goedgekeurd kader. 

Door de politieke verhoudingen konden de katholieken, zeker in de beginjaren van de Belgische Staat, 

hun stempel drukken op de concrete toepassing van het artikel 17. Het gevolg hiervan was een ‘nega-

tieve interpretatie’9 van de vrijheid van onderwijs: in eerste instantie moest de organisatie van onder-

wijs worden overgelaten aan privépersonen en enkel indien dit initiatief onvoldoende bleek te zijn, 

kon er ook staatsinitiatief plaatsvinden.  

 

6. Het constitutionele legaliteitsbeginsel dat vervat lag in artikel 17 van de Grondwet, maakte het 

scheppen van een wettelijk kader voor de inrichting van onderwijs noodzakelijk10. De eerste organieke 

wetgeving die voor het leerplichtonderwijs tot stand kwam, betrof het lager onderwijs. De Organieke 

Wet van 23 september 1842 legde elke gemeente de verplichting op om op haar grondgebied over ten 

minste één lagere school te beschikken. De gemeenten konden hiervoor, ofwel zelf een lagere school 

inrichten – de gemeentelijke bevoegdheid op het vlak van onderwijs werd reeds door de gemeentelijke 

en provinciale wetten van 1836 erkend11 –, ofwel een bestaande vrije school aannemen. De door de 

centrale overheid goed te keuren aanneming van vrije (in de praktijk steevast katholieke12) lagere 

scholen bracht met zich mee dat de gemeente deze scholen financieel en materieel moest ondersteu-

nen. In ruil voor de gemeentelijke subsidiëring moesten de aangenomen scholen wel de door de Staat 

georganiseerde inspectie aanvaarden.  

 

Voor de organisatie van het middelbaar onderwijs werd het wettelijk kader vastgelegd in de Organieke 

Wet van 1 juli 1850 op het middelbaar onderwijs. Anders dan bij het lager onderwijs, werd hier de 

                                                           
8 L. VENY, Compendium van het Vlaamse onderwijsrecht, Deel I: Dragende beginselen van het onderwijsbestel, Brugge, die keure, 2010, p. 
5. 
9 M. DEPAEPE, De pedagogisering achterna, Leuven, Acco, 2003, p. 83 en H. DRAELANTS, V. DUPRIEZ en Ch. MAROY, Le système 
scolaire en Communauté française, Dossier du CRISP, nr. 59, Brussel, 2003, p.12. 
10 L. VENY, Compendium van het Vlaamse onderwijsrecht, Deel I: Dragende beginselen van het onderwijsbestel, Brugge, die keure, 2010, p. 
5-6. 
11 J. BAL,  “50 jaar schoolpact en bijna 175 jaar gemeentelijk onderwijs: geef de gemeente de plaats die haar toekomt”, TORB 2008-09, 204. 
12 J. TYSSENS, Om de schone ziel van ’t kind. Het onderwijsconflict als een breuklijn in de Belgische politiek, Gent, Museum van de 
Vlaamse Sociale Strijd, 1998, nr. 15, p. 43. 
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mogelijkheid gecreëerd voor de Staat om zelf als inrichtende macht op te treden. De Wet van 1850 

bracht verder een gedeeltelijke subsidiëring van het gemeentelijk en stedelijk middelbaar onderwijs 

met zich mee, alsook de introductie van het patronagestelsel. Hiermee konden, na machtiging door de 

centrale overheid, gemeenten die niet over een officiële middelbare school beschikten een vrije mid-

delbare school patroneren en die ondersteunen met een beperkte subsidieregeling13. In tegenstelling 

tot de wetgeving op het lager onderwijs, die nog als een voorbeeld kon gelden van de unionistische 

compromissen uit de beginjaren van de Belgische Staat, kwam de eerste organieke wetgeving voor het 

middelbaar onderwijs tot stand onder de homogeen liberale regering van Rogier-Frère-Orban (wat 

meteen de liberale inslag van de wet verklaart). Een kleine twintig jaar na het ontstaan van België 

geeft het meteen het discontinue karakter aan dat de onderwijsreglementering zou gaan typeren: af-

hankelijk van de politieke krachtsverhoudingen zal het artikel 17 van de Grondwet een meer liberale 

dan wel katholieke interpretatie krijgen. 

 

7. De strijd tussen de twee visies op de inrichting van onderwijs escaleerde tussen 1879 en 1884 tot 

een schooloorlog (de zogenaamde ‘Eerste Schoolstrijd’). De homogeen liberale regering Frère-Van 

Humbeeck (1878-1884) beoogde met de Wet van 1 juli 1879 immers de eerder katholiek geïnspireerde 

Wet op het lager onderwijs van 1842 uit de weg te ruimen. Hoofdzakelijk op het platteland en in klei-

nere steden was het officieel lager onderwijs immers sterk onder klerikale invloed gebleven14. De ‘Wet 

Van Humbeeck’ bepaalde dat elke gemeente over ten minste één officiële lagere school moest be-

schikken en maakte een einde aan het systeem van aanneming van vrije scholen (waardoor de subsidi-

ering van het vrij onderwijs langs de gemeente niet langer mogelijk was). Voor het middelbaar onder-

wijs lag het optreden van de regering Frère-Van Humbeeck in dezelfde lijn: met de Wet op het mid-

delbaar onderwijs van 15 juni 1881 kreeg de Staat grotere mogelijkheden om zelf middelbare scholen 

op te richten. 

 

Wat volgde was een ware ideologische burgeroorlog15 die de Katholieke Kerk ruim in zijn voordeel 

zou weten te beslechten (tussen 1878 en 1880 daalde het aantal leerlingen in het gemeentelijk onder-

wijs met 35%16) en die nog lang zou nazinderen in de politieke agenda na 1884. Tot het uitbreken van 

de Eerste Wereldoorlog zouden de katholieken de absolute meerderheid vormen in het Parlement, met 

een revanchepolitiek op onderwijsvlak tot gevolg17. Zo werd reeds in 1884 de ‘Wet Van Humbeeck’ 

teruggeschroefd: de mogelijkheid om als gemeente een vrije school aan te nemen werd opnieuw inge-

voerd. Sterker nog, ook gemeenten die zelf reeds onderwijs inrichtten, konden een vrije school aan-

                                                           
13 L. VENY, Compendium van het Vlaamse onderwijsrecht, Deel I: Dragende beginselen van het onderwijsbestel, Brugge, die keure, 2010, p. 
6-7. 
14 E. WITTE, J. CRAEYBECKX en A. MEYNEN, Politieke geschiedenis van België, Antwerpen, Standaard Uitgeverij, 2005, p. 99. 
15 E. WITTE, J. CRAEYBECKX en A. MEYNEN, Politieke geschiedenis van België, Antwerpen, Standaard Uitgeverij, 2005, p. 100. 
16 J. BAL,  “50 jaar schoolpact en bijna 175 jaar gemeentelijk onderwijs: geef de gemeente de plaats die haar toekomt”, TORB 2008-09, 206 
en H. DRAELANTS, V. DUPRIEZ en Ch. MAROY, Le système scolaire en Communauté française, Dossier du CRISP, nr. 59, Brussel, 
2003, p. 15. 
17 E. WITTE, J. CRAEYBECKX en A. MEYNEN, Politieke geschiedenis van België, Antwerpen, Standaard Uitgeverij, 2005, p. 101. 
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nemen. Nauwelijks een jaar later kwam er met de Wet van 15 september 1895 voor het eerst ook een 

echt subsidiestelsel voor vrije scholen tot stand. De ‘Wet Schollaert’ bepaalde dat vrije basisscholen 

die niet aangenomen waren door een gemeentebestuur, recht hadden op een rechtstreekse subsidiëring 

door de Staat. De Wet van 15 september 1895 gaf goed de nieuwe invalshoek aan van de katholieken 

in hun onderwijsbeleid: de aandacht verschoof van het bekampen van het officiële onderwijs naar de 

wil tot expansie van de eigen katholieke scholen. Om dit mogelijk te maken was het noodzakelijk in 

een subsidieregeling te voorzien die gedragen werd door, ofwel de gemeente (bij de ‘gemeentelijk 

aangenomen scholen’), ofwel de Staat (bij de ‘nationaal aangenomen scholen’). Het is overigens ook 

in deze periode dat het idee van een volledig door de Staat beheerd toelagestelsel meer en meer op-

gang begon te vinden18. Zo werd reeds in 1909 op het katholiek Congres van Mechelen door aartsbis-

schop Mercier een volledige financiële gelijkstelling van de katholieke scholen geëist19.  

 

8. Voor een echte pacificatie van het schoolvraagstuk was het wachten tot de Wet van 19 mei 1914 

(Leerplichtwet) 20. Het lager onderwijs werd met de Leerplichtwet verplicht gemaakt tot de leeftijd van 

12 jaar. De hiermee gepaard gaande sterke toename van het aantal schoolgaande kinderen bracht een 

meer fundamentele herziening van de financiering en subsidiëring van het onderwijs met zich mee. De 

argumentatie van de toenmalige regering de Broqueville was in de eerste plaats van sociale aard: nu de 

onbemiddelde katholieke huisvader verplicht werd om zijn kinderen lager onderwijs te laten volgen, 

was het noodzakelijk dat deze scholen, door middel van subsidies, in staat werden gesteld om koste-

loos onderwijs te verstrekken21. Gemeenten met aangenomen scholen werden daarom verplicht om de 

salarissen van het onderwijzend personeel te betalen en er kwam tevens een gedeeltelijke subsidiëring 

van de werkingskosten.  

 

Opdat dit ontluikende subsidieregime in het kader van de vrije schoolkeuze op een correcte manier 

zijn rol kon spelen, was het noodzakelijk ervoor te zorgen dat gemeenten de keuze van de huisvader 

toch niet konden beïnvloeden door middel van een supplementaire subsidiëring van hun eigen scholen. 

Als inrichtende macht kenden heel wat gemeenten aan de leerlingen van het eigen onderwijsnet name-

lijk materiële en financiële voordelen toe. De toegang tot het lager onderwijs was dan – in beginsel – 

kosteloos geworden, het toekennen van deze extra voordelen zorgde wel nog steeds voor een concur-

rentievervalsing waarbij de keuze van het schoolnet beïnvloed kon worden door financiële overwegin-

gen. Om dit te voorkomen werd in de Leerplichtwet een regeling ingeschreven over de toekenning van 

dergelijke voordelen aan leerlingen van het kleuter- en lager onderwijs. Indien één van de in de wet 

opgesomde voordelen aan de eigen scholen werd toegekend, rustte op de gemeenten de verplichting 

                                                           
18 J. TYSSENS, “Onderwijsconflict- en pacificatie vanuit een comparatief perspectief”, in: E. WITTE, J. DE GROOF, en J. TYSSENS 
(eds.), Het Schoolpact van 1958. Ontstaan, grondlijnen en toepassing van een Belgisch compromis, Brussel, VUB-Press, 1999, p. 66. 
19 E. WITTE, J. CRAEYBECKX en A. MEYNEN, Politieke geschiedenis van België, Antwerpen, Standaard Uitgeverij, 2005, p. 144. 
20 F. VANDENBROUCKE, “Een eerlijke samenleving investeert in kinderen. 50 jaar na het schoolpact”, TORB 2008-09, 95-96. 
21 J. TYSSENS, Om de schone ziel van ’t kind. Het onderwijsconflict als een breuklijn in de Belgische politiek, Gent, Museum van de 
Vlaamse Sociale Strijd, 1998, nr. 15, p. 97. 
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dezelfde voordelen toe te kennen aan de leerlingen van de instellingen van het vrije net op hun grond-

gebied. De opsomming die in de Leerplichtwet voorkwam, omvatte de organisatie van schoolrefters, 

de organisatie van schoolkoloniën, het uitdelen van voedsel of versnaperingen en het uitdelen van 

kledij22. Ook de financiële steun voor de aankoop van die laatste twee voordelen viel onder de rege-

ling. Gemeenten werden daarnaast verplicht om voor alle officiële en vrije lagere scholen op hun 

grondgebied financieel tussen te komen voor het medisch schooltoezicht23.  

 
 
 
AFDELING III: Het Belgisch onderwijssysteem tot aan de vooravond van het 
Schoolpact 
 
  
9. De periode tussen de Eerste en de Tweede Wereldoorlog vormde op onderwijsvlak een fase van 

relatieve rust. De nieuwe politieke krachtsverhoudingen, met noodzakelijke coalitieregeringen tussen 

katholieken, liberalen en/of socialisten, waren hier uiteraard niet vreemd aan. Tijdens het interbellum, 

en voornamelijk vanaf de jaren 30, zou rond onderwijsdossiers een echte onderhandelingscultuur tot 

stand komen24. De toename van de schoolbevolking zorgde ervoor dat de verschillende politieke 

strekkingen met compromissen tot een win-winsituatie konden komen: de uitbreiding van de subsidië-

ring van het katholiek onderwijs werd gecompenseerd door grotere expansiemogelijkheden voor het 

officieel onderwijs25.  Zo kwam er bijvoorbeeld op het vlak van de uitbetaling van de salarissen van 

het onderwijspersoneel van de vrije scholen een steeds grotere tussenkomst vanwege de Staat tot 

stand26, terwijl anderzijds in 1934 het plafond voor het aantal instellingen van Rijksmiddelbaar onder-

wijs werd afgeschaft. Dit gaf de kans aan de Staat een meer expansief beleid te voeren. 

 

10. De noodzakelijke samenwerking tussen katholieken en vrijzinnigen tijdens de Tweede Wereldoor-

log leek een goed uitgangspunt om de relatieve rust in het onderwijs ook na 1945 te bestendigen27. In 

1950 behaalde, onder invloed van de Koningskwestie28, de toenmalige CVP echter een volstrekte par-

lementaire meerderheid. Dit leidde tussen 1950 en 195429 tot het verlaten van het compromismodel dat 

het onderwijsbeleid gedurende decennia had gekenmerkt. Onder het bewind van minister van Onder-

                                                           
22 M.A. DELVAUX, “Guerre scolaire : suite… et fin. Etude des avantages sociaux dans l’enseignement”, Rev. Rég. Dr. 1996, 223-224. 
23 R. HOUBEN en F. INGHAM, Het schoolpact en zijn toepassing, Brussel, Centrum voor Politieke, Economische en Sociale Studies, 1962, 
p. 9. 
24 L. VENY, Compendium van het Vlaamse onderwijsrecht, Deel I: Dragende beginselen van het onderwijsbestel, Brugge, die keure, 2010, p. 
9. 
25 J. TYSSENS, Om de schone ziel van ’t kind. Het onderwijsconflict als een breuklijn in de Belgische politiek, Gent, Museum van de 
Vlaamse Sociale Strijd, 1998, nr. 15, p. 131. 
26 In 1933 werd bij koninklijk besluit de staatstoelage voor de betaling van de salarissen van het personeel van het vrij technisch onderwijs 
geregeld. Vanaf 1937 ontvingen de onderwijzers van aanneembare scholen eenzelfde pensioen als onderwijzers van officiële scholen (zie 
hierover: R. HOUBEN en F. INGHAM, Het schoolpact en zijn toepassing, Brussel, Centrum voor Politieke, Economische en Sociale Stu-
dies, 1962, p. 10.) 
27 J. TYSSENS, Om de schone ziel van ’t kind. Het onderwijsconflict als een breuklijn in de Belgische politiek, Gent, Museum van de 
Vlaamse Sociale Strijd, 1998, nr. 15, p. 135. 
28 E. WITTE, J. CRAEYBECKX en A. MEYNEN, Politieke geschiedenis van België, Antwerpen, Standaard Uitgeverij, 2005, p. 269-275. 
29 Drie homogeen katholieke regeringen, respectievelijk onder leiding van J. Duvieusart, J. Pholien en J. Van Houtte, volgden elkaar in die 
jaren op.  
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wijs P. Harmel werd zo eenzijdig de subsidiëring van het vrij middelbaar onderwijs – dat tot dan bui-

ten elk systeem van Rijkssubsidies stond30 – ingevoerd, werden de toelagen aan de andere vrije scho-

len verhoogd en werd de oprichting van officiële scholen aan strengere voorwaarden verbonden31. 

 

Het hoeft niet te verbazen dat de coalitie van liberalen en socialisten onder leiding van A. Van Acker 

vanaf 1954 ernaar streefde om de ‘Harmelwetten’32 terug te schroeven. Met de Wet van 27 juli 1955 

(de ‘Wet Collard’) werden de subsidies voor het vrij middelbaar onderwijs opnieuw sterk verminderd 

en aan stringentere voorwaarden gekoppeld. Verder werd de mogelijkheid tot overheidsinitiatief voor 

de inrichting van scholen sterk uitgebreid, waarbij de Staat voor het eerst de mogelijkheid kreeg auto-

nome Rijkslagere scholen op te richten33. Die nieuwe expansiedrang van het officieel onderwijs, ge-

koppeld aan het feit dat de ‘Wet Collard’ voorzag in de rechtstreekse uitbetaling van de salarissen aan 

de leraren van het vrij onderwijs (waardoor de instellingen die bedragen niet langer gedeeltelijk kon-

den aanwenden als werkingstoelage34), verhitte de katholieke gemoederen ten zeerste en vormde de 

aanleiding tot de ‘Tweede Schoolstrijd’.  

 

Ondanks de massabetogingen in Brussel waaraan vele tienduizenden katholieken deelnamen tussen 

maart en juli 1955, was de Tweede Schoolstrijd op zich minder heftig dan het onderwijsconflict in de 

negentiende eeuw35. Bij de drie traditionele politieke partijen was immers de politieke wil aanwezig 

om het schoolconflict op te lossen36. Enkele uitzonderingen niet te na gesproken, stelde langs vrijzin-

nige kant niemand nog de subsidiëring van het vrij lager en middelbaar onderwijs in vraag, terwijl 

langs katholieke zijde de actieve onderwijsvrijheid van de Staat al lang niet meer werd betwist. De tijd 

was dan ook rijp voor een ‘definitieve’ oplossing van het schoolvraagstuk: op 20 november 1958 werd 

het Schoolpact formeel ondertekend. 

 

                                                           
30 J. TYSSENS en E. SCHANDEVYL, “Expansie en subsidiebeleid in het middelbaar onderwijs: politieke conflicten rondom een sectorieel 
veranderingsproces in de jaren vijftig”, in: E. WITTE, J. DE GROOF, en J. TYSSENS (eds.), Het Schoolpact van 1958. Ontstaan, grondlij-
nen en toepassing van een Belgisch compromis, Brussel, VUB-Press, 1999, p. 107-108. 
31 J. TYSSENS, Om de schone ziel van ’t kind. Het onderwijsconflict als een breuklijn in de Belgische politiek, Gent, Museum van de 
Vlaamse Sociale Strijd, 1998, nr. 15, p. 135. 
32 De twee ‘Harmelwetten’ die de gemoederen deden oplaaien waren de Wet van 13 juli 1951 tot regeling van de toekenning van toelagen 
aan de vrije middelbare schoolinrichtingen, BS 13 augustus 1951 en de Wet van 17 december 1952 houdende de wijziging van de wetten op 
het middelbaar onderwijs gecoördineerd bij besluit van de Regent van 31 december 1949, BS 29 december 1952.  
33 E. WITTE, J. CRAEYBECKX en A. MEYNEN, Politieke geschiedenis van België, Antwerpen, Standaard Uitgeverij, 2005, p. 287. 
34 E. WITTE, J. CRAEYBECKX en A. MEYNEN, Politieke geschiedenis van België, Antwerpen, Standaard Uitgeverij, 2005, p. 287. 
35 L. VENY, Compendium van het Vlaamse onderwijsrecht, Deel I: Dragende beginselen van het onderwijsbestel, Brugge, die keure, 2010, p. 
10. 
36 J. TYSSENS, Om de schone ziel van ’t kind. Het onderwijsconflict als een breuklijn in de Belgische politiek, Gent, Museum van de 
Vlaamse Sociale Strijd, 1998, nr. 15, p. 185. 
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HOOFDSTUK 2: Sociale voordelen vóór de Grondwetsherziening 
van 15 juli 1988 
 
 
AFDELING I: Het Schoolpact en sociale voordelen 
 
 
§1 Het Schoolpact en de Wet van 29 mei 1959 
 

11. Het compromis tussen de drie grote politieke families met het oog op een bestendige ‘schoolvrede’ 

leidde op 20 november 1958 tot de formele ondertekening van het Schoolpact. Het pact zou nadien 

door het Parlement worden geratificeerd en kreeg zijn ‘wettelijke vertaling’ in de Wet van 29 mei 

1959 tot wijziging van de wetgeving betreffende het Bewaarschoolonderwijs, het Lager, Middelbaar, 

Normaal-, Technisch en Kunstonderwijs (Schoolpactwet)37. Centraal in de Schoolpactwet stond het 

beginsel van de ‘vrije schoolkeuze’: ouders moesten de mogelijkheid hebben om, los van enige finan-

ciële overweging, binnen een redelijke afstand een school te kunnen kiezen die in overeenstemming 

was met hun ideologische overtuiging. Om een dergelijke keuzemogelijkheid effectief te maken, 

moest elk net uiteraard kunnen beschikken over voldoende middelen om zijn taken op een correcte 

wijze te vervullen, rekening houdend met het feit dat het onderwijs tot de leeftijd van 18 jaar kosteloos 

moest zijn. De Schoolpactwet streefde dan ook een dubbel doel na: enerzijds, werd de uitbouw van het 

officieel onderwijs gewaarborgd terwijl, anderzijds, het katholiek onderwijs met ruimere staatssubsi-

dies in beginsel kosteloos kon worden38. De liberale en socialistische partijen aanvaardden hiermee 

met andere woorden definitief dat er slechts sprake kon zijn van een echt vrije schoolkeuze ingeval er 

in een gedegen subsidiëring van het confessioneel onderwijs werd voorzien39. Kortom: met de School-

pactwet werd een modus vivendi gevonden die heeft geleid tot een duurzame pacificering van het 

schoolvraagstuk. 

 
 
§2 Waarom sociale voordelen? 
 

12. Eén van de grote bezorgdheden die bij het opstellen van het Schoolpact en de latere Schoolpactwet 

bestonden, was dat het streven naar een pacificatie van de schoolstrijd een lege doos zou blijven, in-

dien de supplementaire middelen die gemeenten en provincies toekenden aan hun eigen onderwijs niet 

aan banden werden gelegd. Enerzijds, zal het onder de Schoolpactwet voor gemeenten en provincies 

nog steeds mogelijk blijven om, als inrichters van onderwijs, uit eigen middelen bijkomende financie-

                                                           
37 Wet van 29 mei 1959 tot wijziging van de wetgeving betreffende het Bewaarschoolonderwijs, het Lager, Middelbaar, Normaal-, Technisch 
en Kunstonderwijs, BS 19 juni 1959, 4.586. 
38 De opmerking moet gemaakt dat reeds lang voor de Schoolpactwet het principe om zowel het Rijksonderwijs als het katholiek onderwijs 
groeikansen te geven door middel van financiering en subsidiëring ingang had gevonden (zie hoofdstuk 1 en voor een verdere uitdieping: J. 
TYSSENS, Om de schone ziel van ’t kind. Het onderwijsconflict als een breuklijn in de Belgische politiek, Gent, Museum van de Vlaamse 
Sociale Strijd, 1998, nr. 15, p. 29-144). 
39 F. VANDENBROUCKE, “Een eerlijke samenleving investeert in kinderen. 50 jaar na het schoolpact”, TORB 2008-09, 95-99. 
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ring te verstrekken aan hun scholen. Het omgekeerde zou immers onlogisch zijn en een onmiddellijke 

impact hebben op de subsidiëring die van de Staat uitgaat (te denken valt aan het eigenaaronderhoud 

van de schoolgebouwen40). Anderzijds, rees er een probleem op een ander gebied: de aanzienlijke 

bedragen die vele gemeenten, en in mindere mate provincies, bijkomend voor hun scholen aanwend-

den, betroffen immers veelal ‘extra voordelen’ voor de eigen leerlingen41 (het organiseren van middag-

toezicht, gratis toegang tot de gemeentelijke sportinfrastructuur, etc.). Het Schoolpact wou echter be-

komen dat de ‘keuze van de huisvader’ voor de school waar hij zijn kind(eren) wenste opgevoed te 

zien, niet beïnvloed zou worden door financiële overwegingen. Het toekennen van dergelijke extra 

voordelen ging in tegen die doelstelling. 

  

Het toekennen van bepaalde voordelen aan de eigen leerlingen was zeker geen nieuw gegeven in de 

Belgische onderwijsgeschiedenis. Oorspronkelijk betrof dit veelal materiële zaken, zoals het uitdelen 

van sinterklaasspeelgoed, het gratis bedelen van kledij of het voorzien in soepbedeling tijdens mid-

dagpauzes. Het kan in herinnering worden gebracht dat het vooral dit soort voordelen was die de Leer-

plichtwet van 1914 reeds aan banden wenste te leggen (zie 8.). Sinds lange tijd voor het Schoolpact 

kregen deze voordelen echter steeds vaker een financiële invulling en deden ze louter nog dienst als 

een bijkomende financiering van de scholen van het eigen net, indirect ten gunste van de kinderen42. 

  

Naast de bijkomende financiering ten gunste van de eigen instellingen bestond nog een ander pro-

bleem: afhankelijk van de politieke krachtsverhoudingen kenden bepaalde gemeenten tevens bijko-

mende middelen toe aan het vrij (Katholiek) onderwijs (een prototypisch voorbeeld hierbij is het gratis 

ter beschikking stellen van lokalen) 43. In het vooruitzicht van de gevoelige uitbreiding van de subsidi-

ering van het vrije net binnen de Schoolpactwet vormde een voortzetting van die praktijk een waar 

doembeeld in liberale en socialistische middens. Een toename van de staatssubsidiëring van het vrij 

onderwijs moest voor hen logischerwijze gepaard gaan met het aan banden leggen van dergelijke geld-

stromen. 

 

13. In samenhang met de toename van de werkingsmiddelen voor het officieel en vrij gesubsidieerd 

onderwijs (vastgelegd op 75% van de werkingstoelagen die aan de Rijksscholen werden toegekend44) 

werd binnen het Schoolpact het begrip ‘sociale voordelen’ gecreëerd45. De regeling van de sociale 

voordelen had als doel zowel een antwoord te bieden op de problematiek van de ‘vrije keuze van de 

                                                           
40 J. VANDERHOEVEN, “Beleidsevaluatie op basis van de financieringsmechanismen”, in: E. WITTE, J. DE GROOF, en J. TYSSENS 
(eds.), Het Schoolpact van 1958. Ontstaan, grondlijnen en toepassing van een Belgisch compromis, Brussel, VUB-Press, 1999, p. 774. 
41 J. DUJARDIN, “Nog maar eens over de sociale voordelen in het onderwijs”, in: X, Ad Amicissimum, Amici Scripsimus. Vriendenboek Raf 
Verstegen, Brugge, die keure, 2004, 85. 
42 M.-A. DELVAUX, “Guerre scolaire : suite… et fin. Etude des avantages sociaux dans l’enseignement”, Rev. Rég. Dr. 1996, 226. 
43 J. VANDERHOEVEN, “Beleidsevaluatie op basis van de financieringsmechanismen”, in: E. WITTE, J. DE GROOF, en J. TYSSENS 
(eds.), Het Schoolpact van 1958. Ontstaan, grondlijnen en toepassing van een Belgisch compromis, Brussel, VUB-Press, 1999, p. 774. 
44 Art. 32 Wet van 29 mei 1959 tot wijziging van de wetgeving betreffende het Bewaarschoolonderwijs, het Lager, Middelbaar, Normaal-, 
Technisch en Kunstonderwijs, BS 19 juni 1959, 4.586 en Parl.St. Kamer 1958-1959, nr. 199-1, 27. 
45 Ook al bestond het beginsel op zich al veel langer, het is pas met het Schoolpact dat de term ‘sociaal voordeel’ ingang vindt.  
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huisvader’ als op het aan banden leggen van de bijkomende financiering van het vrij onderwijs. Het 

zal de gemeenten en provincies vanaf dan niet langer toegestaan zijn om het vrij onderwijs financieel 

te ondersteunen. Daartegenover stond dat, ingeval zij voorzagen in gezondheidstoezicht of bijkomende 

sociale voordelen voor hun eigen scholen, zij die in gelijke mate moesten toekennen aan de leerlingen 

van de scholen van het vrij onderwijs. Enkel in die gevallen was het dus toegelaten, en zelfs verplicht, 

om financieel tussen te komen voor het confessioneel onderwijs. Het akkoord dat hierover werd be-

reikt tussen de drie traditionele politieke strekkingen, verkreeg zijn neerslag in Resolutie F.28 van het 

Schoolpact: “Zonder afbreuk te doen aan de toepassing van het laatste lid van artikel 19, wordt de 

financiële tussenkomst van de provincies en de gemeenten ten bate van het privaat onderwijs beperkt 

tot het gezondheidstoezicht en de aan de leerlingen verleende sociale voordelen, er voor wakend dat 

geen enkel onderscheid, op grond van de school die zij bezoeken, wordt gemaakt. […]”46. 

 
 
 
AFDELING II: Het artikel 33 van de Wet van 29 mei 1959 
 
 
§1 Algemeen 
 

14. Over wat juist de juridische aard is van de Resoluties overeengekomen in het Schoolpact van 16 

november 1958 bestaat in de rechtsleer heel wat discussie47. In alle geval, vanaf 5 januari 1959 zal de 

Permanente Schoolpactcommissie samen komen om de akkoorden gesloten onder de drie traditionele 

politieke partijen om te zetten in wetgeving48. Over de uiteindelijke Schoolpactwet kan er uiteraard 

geen discussie bestaan aangaande de juridische kwalificatie: het betreft een formele wet, tot stand ge-

komen door het gezamenlijke optreden van de drie takken van de wetgevende macht49.  

 

15. De hoger aangehaalde Resolutie F.28 van het Schoolpact zal zijn ‘wettelijke vertaling’ krijgen in 

het artikel 33 van de Schoolpactwet. De libellering van het artikel luidt als volgt: 

 

“Onverminderd de afwijkende bepalingen, voorzien in deze wet, wordt de financiële tussenkomst van 

de provincies en gemeenten ten bate van het vrij onderwijs beperkt tot het gezondheidstoezicht en de 

aan de leerlingen verleende sociale voordelen. De provincies en de gemeenten mogen geen enkel on-

derscheid maken tussen de kinderen, welke scholen ze ook bezoeken. Zij hebben evenwel geen enkele 

verplichting tegenover de kinderen die de rijksscholen bezoeken. De beslissingen van de provincie- en 

gemeenteraden worden aan de Minister van Openbaar Onderwijs medegedeeld; de Koning kan ze 

                                                           
46 Parl.St. Kamer 1958-1959, nr. 199-1. 
47 L. VENY, Compendium van het Vlaamse onderwijsrecht, Deel I: Dragende beginselen van het onderwijsbestel, Brugge, die keure, 2010, p. 
10-11. 
48 R. HOUBEN en F. INGHAM, Het schoolpact en zijn toepassing, Brussel, Centrum voor Politieke, Economische en Sociale Studies, 1962, 
p. 100. 
49 L. VENY, Compendium van het Vlaamse onderwijsrecht, Deel I: Dragende beginselen van het onderwijsbestel, Brugge, die keure, 2010, p. 
10. 
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wegens overtreding van de Wet of strijdigheid met het algemeen belang vernietigen binnen een termijn 

van veertig dagen, te rekenen vanaf de mededeling” 

 

Wat meteen opvalt is de beknoptheid: met uitzondering van de regeling van de administratieve contro-

le gaat het artikel volledig voorbij aan de praktische uitwerking van de sociale voordelen. Desondanks 

werd er, in tegenstelling tot een groot aantal andere artikelen van de Schoolpactwet50, geen uitvoe-

ringsbesluit voor het artikel 33 uitgevaardigd. Vooral het feit dat de lokale besturen met betrekking tot 

de sociale voordelen sterk op hun eigenheid en autoriteit gesteld waren, was zonder twijfel een deci-

sieve factor in het uitblijven hiervan51. Toch betekende het ontbreken van een uitvoeringsbesluit niet 

dat artikel 33 niet uitvoerbaar zou zijn. De Raad van State stelde hierover immers zeer duidelijk dat de 

beginselen die aan de grondslag lagen van de sociale voordelen, voldoende duidelijk waren om uit-

voerbaar te zijn52. De bondigheid van de wettelijke bepalingen rond sociale voordelen riep wel een 

heel aantal juridische vragen op; dit op het vlak van het territoriale, personele en materiële toepas-

singsgebied. De draagwijdte en interpretatie van artikel 33 moet hiervoor elders worden gezocht:  

 

1. De parlementaire voorbereiding van de Schoolpactwet 

 

In de parlementaire voorbereidingen zijn enkele passussen terug te vinden die bepaalde praktische 

aspecten van de sociale voordelen behandelen. Die zijn evenwel zeer summier van aard. Daarenboven 

kan niet aan het feit worden voorbijgegaan dat parlementaire voorbereidingen slechts een juridische 

waarde hebben voor zover ze in de uiteindelijke wettekst zijn opgenomen.  

 

2. De Omzendbrief van 1 juni 1960 

 

Door de toenmalige minister voor Nationale Opvoeding, Ch. Moreaux, werd reeds in 1960 een om-

zendbrief gepubliceerd over de “toepassing van het artikel 33 der wet van 29 mei 1959”53. Hierin 

werd een heel aantal beginselen opgenomen over de algemene uitvoering van artikel 33, alsook werd 

er ingegaan op de vraag wat er juist onder een sociaal voordeel moest worden verstaan. De juridische 

problemen die de kop opstaken met betrekking tot de omzendbrief zullen verderop worden behandeld 

(zie 24.).  

 

3. De bestuurspraktijk en rechtspraak 

 

                                                           
50 Voor een overzicht van de Koninklijke Besluiten tot 1962 bij de Wet van 29 mei 1959, zie: R. HOUBEN en F. INGHAM, Het schoolpact 
en zijn toepassing, Brussel, Centrum voor Politieke, Economische en Sociale Studies, 1962, p. 197-246. 
51 J. VANDERHOEVEN, “Beleidsevaluatie op basis van de financieringsmechanismen”, in: E. WITTE, J. DE GROOF, en J. TYSSENS 
(eds.), Het Schoolpact van 1958. Ontstaan, grondlijnen en toepassing van een Belgisch compromis, Brussel, VUB-Press, 1999, p. 775. 
52 RvS 25 september 1969, nr. 13.709, Verzameling van Arresten en Adviezen van de Raad van State, 1969, 817-818. 
53 Omz. 1 juni 1960, BS 7 juli 1960, 5.243. 
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Voor de concrete toepassing van artikel 33 kon tot slot worden teruggegrepen naar de bestuurspraktijk 

die zich ontwikkelde vanaf 1959, met in het bijzonder de uitspraken van de Raad van State in het ka-

der van annulatieberoepen tegen beslissingen over het toekennen van sociale voordelen. 

 

Samen met de eigenlijke wettekst, is het aan de hand van die drie bronnen dat hieronder wordt inge-

gaan op het personele, territoriale en materiële toepassingsgebied van artikel 33 Schoolpactwet. 

 
  
§2 Toepassingsgebied ratione personae van artikel 33 Schoolpactwet 
 

16. In vergelijking met de Leerplichtwet van 191454 valt onmiddellijk de belangrijke uitbreiding op 

inzake de onderwijsniveaus waarop artikel 33 Schoolpactwet van toepassing is. Waar vroeger de bepa-

lingen enkel golden voor de bewaarscholen en het lager onderwijs, werd het toepassingsgebied uitge-

breid tot alle onderwijsniveaus die door de Schoolpactwet gevat werden (met name de bewaarscholen, 

het lager, middelbaar, normaal-, technisch en kunstonderwijs55). Die uitbreiding moet worden geka-

derd binnen het optrekken van de leerplichtleeftijd; in 1953 werd de leerplicht verlengd tot 15 jaar, 

met een aanzienlijke stijging van de schoolpopulatie in het middelbaar onderwijs tot gevolg eind jaren 

50. Het is dan ook niet verwonderlijk te noemen dat ook de middelbare scholen binnen artikel 33 

kwamen te vallen, de Tweede Schoolstrijd indachtig die vooral draaide rond dit onderwijsniveau. 

In het verlengde van de uitbreiding van de sociale voordelen naar het middelbaar onderwijs, lag de 

uitbreiding van het toepassingsgebied naar de provincies. De provincies zijn historisch gezien steeds 

een kleine speler geweest als inrichter van onderwijs. Toch is er één type van onderwijs waar zij een 

stevige, zij het geografisch zeer diverse56, historische verankering kennen, te weten het technisch se-

cundair onderwijs57. Hun opname in de regeling, naast de gemeentelijke scholen, was dan ook nood-

zakelijk om het volledige aanbod van het officieel gesubsidieerd onderwijs te vatten. Welke proble-

men de opname van de provincies in het artikel 33 qua territorialiteit met zich meebracht, komt verder 

aan bod (zie 20. tot 22.). 

17. Niet ressorterend onder de regeling van de sociale voordelen, was het Rijksonderwijs. De laatste 

zin van het eerste lid van artikel 33 bepaalde immers uitdrukkelijk dat de gemeenten en provincies bij 

het toekennen van sociale voordelen geen enkele verplichting hadden ten overstaan van de kinderen 

van het Rijksonderwijs. Zij waren met andere woorden niet verplicht om de toegekende sociale voor-

                                                           
54 De bepalingen uit de Leerplichtwet van 1914 voor wat betreft sociale voordelen werden nadien overgenomen in het artikel 82 van de 
Gecoördineerde Wetten op het Lager Onderwijs. De Wet van 29 mei 1959 zal dit artikel opheffen. 
55 Art. 1 Wet 29 mei 1959 tot wijziging van de wetgeving betreffende het Bewaarschoolonderwijs, het Lager, Middelbaar, Normaal-, Tech-
nisch en Kunstonderwijs, BS 19 juni 1959, 4.586. 
56 Vooral in Franstalig België hadden de provincies een groot marktaandeel (22,75% van de leerlingen in het technisch en beroepssecundair 
onderwijs volgden in 1957 les aan een provinciale school). In Vlaanderen was dit heel wat minder (3,67% van de leerlingen in het technisch 
en beroepssecundair onderwijs). Zie hierover: D. GROOTAERS, “Une politique d’enseignement technique public, avant le pacte ? ”, in: E. 
WITTE, J. DE GROOF, en J. TYSSENS (eds.), Het Schoolpact van 1958. Ontstaan, grondlijnen en toepassing van een Belgisch compromis, 
Brussel, VUB-Press, 1999, p. 195-200. 
57 R. SMET en A. VANNECKE, Historiek van het technisch en beroepsonderwijs 1830-1990, Antwerpen, Garant, 2002, p. 73-94, 107-134, 
149-191 en 206-262. 
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delen ook uit te breiden naar de op hun grondgebied gevestigde Rijksscholen58. Reeds in de parlemen-

taire voorbereidingen van de Wet van 29 mei 1959 kwam de vraag aan bod of er in deze geen sprake 

kon zijn van een onrechtvaardige benadeling van de leerlingen in het Rijksonderwijs59. Hierop werd 

ontkennend geantwoord: het buiten de regeling laten van de toekenning van sociale voordelen aan 

leerlingen van het Rijksonderwijs, betekende immers niet dat de Staat geen verplichtingen had op het 

vlak van het medisch toezicht en het verlenen van sociale voordelen waarvan de leerlingen van het 

gesubsidieerd onderijs konden genieten. Een deel van de Rijksinstellingen genoot sowieso al van de 

voordelen van de psycho-medisch-sociale centra voor het gezondheidstoezicht60. Daarnaast kreeg de 

Staat de verplichting om te voorzien in alle sociale voordelen die de leerlingen van de door de gede-

centraliseerde besturen en op vrij initiatief opgerichte scholen ontvingen. Het spreekt voor zich dat 

indien een gemeente of een provincie facultatief toch zou beslissen ook aan de leerlingen van de 

Rijksscholen sociale voordelen toe te kennen, ze uiteraard gehouden bleef dezelfde voordelen toe te 

kennen aan de vrije scholen61. 

 

18. Die omvangrijke uitbreiding van het toepassingsgebied van de regeling voor sociale voordelen, 

zowel naar onderwijsniveaus als naar inrichters van onderwijs toe, betekende echter niet dat het ver-

bod op een onderscheiden behandeling van leerlingen absoluut was. Zo kunnen de behoeften van leer-

lingen in de eerste jaren van het lager onderwijs en de leerlingen uit de laatste jaren van het middel-

baar onderwijs heel verschillend zijn. Het maken van een onderscheid tussen de verschillende onder-

wijsniveaus bij het toekennen van sociale voordelen was dan ook toegestaan62. Ook binnen de onder-

wijsniveaus zelf kon er nog een opsplitsing worden gemaakt: bepaalde voordelen konden worden 

voorzien voor een eerste graad van een secundaire school, maar niet voor de hogere graden63 en bij het 

technisch onderwijs was zelfs een onderscheid mogelijk afhankelijk van het type afdeling dat werd 

ingericht64. Het spreekt echter voor zich dat die onderscheiden behandeling afdoende moest worden 

gemotiveerd door de gemeente- en provinciebesturen. In geen geval kon het de bedoeling zijn dat door 

het invoeren van bepaalde criteria voor het toekennen van sociale voordelen plots alle niet-

gemeentelijke of niet-provinciale instellingen per definitie uit de boot zouden vallen65.  

 

19. Tot slot valt nog een bijzonderheid op. In tegenstelling tot de andere artikelen uit de Schoolpactwet 

die betrekking hadden op de financiering en subsidiëring van onderwijsinstellingen66, richtte artikel 33 

zich niet op een (al dan niet) gelijke behandeling van de instellingen, maar op een gelijke behandeling 

                                                           
58 Omz. 1 juni 1960, BS 7 juli 1960, 5.243, punt, B, 1°. 
59 Parl.St. Kamer 1958-1959, nr. 199-2, 10-11. 
60 Parl.St. Kamer 1958-1959, nr. 199-2, 10-11. 
61 Omz. 1 juni 1960, BS 7 juli 1960, 5.243, punt B, 4°. 
62 Omz. 1 juni 1960, BS 7 juli 1960, 5.243, punt B, 2°, a. 
63 Omz. 1 juni 1960, BS 7 juli 1960, 5.243, punt B, 2°, a. 
64 Omz. 1 juni 1960, BS 7 juli 1960, 5.243, punt B, 2°, c. 
65 R. HOUBEN en F. INGHAM, Het schoolpact en zijn toepassing, Brussel, Centrum voor Politieke, Economische en Sociale Studies, 1962, 
p. 158. 
66 In de eerste plaats kan verwezen worden naar het art. 32 Schoolpactwet betreffende de werkingstoelagen.  
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van de leerlingen. Ingeval een gemeente sociale voordelen toekende, moesten die aan alle kinderen 

onder gelijke voorwaarden toegekend worden67. Gebeurde de toekenning in natura en weigerde een 

onderwijsinrichting de voordelen, dan kon die school verder geen gelijkwaardige financiële toelage 

eisen68. De specifieke toespitsing op een gelijke behandeling van de leerlingen verhinderde in alle 

geval dat een gemeente of een provincie de bepalingen inzake sociale voordelen zou kunnen omzeilen 

door niet zelf rechtstreeks de voordelen aan de eigen instelling te verschaffen, maar die voordelen te 

laten toekennen door een van de eigen school losstaande VZW. Zo kende de gemeente Braine-

L’Alleud in 1964 een som van 300 000 BEF toe aan de VZW “Les Amis de l’Ecole Public” om met 

die middelen te voorzien in extra sociale voordelen voor de officiële scholen op het grondgebied van 

de gemeente (middagtoezicht, medisch schooltoezicht, etc.). Een dergelijke praktijk werd door de 

Raad van State strijdig bevonden met artikel 33: de financiering van een VZW bracht immers onrecht-

streeks ook een ongelijke behandeling met zich mee tussen de leerlingen van het officieel en het vrij 

gesubsidieerd onderwijs69. 

 
 
§3 Toepassingsgebied ratione loci van artikel 33 Schoolpactwet 
 

20. Meer dan de toepassing ratione personae zorgde het territoriale toepassingsgebied van het artikel 

33 Schoolpactwet voor enkele moeilijke interpretatievragen. Vooreerst was uit de verwoordingen van 

het artikel niet op te maken of gemeenten enkel sociale voordelen moesten toekennen aan de leerlin-

gen die op hun grondgebied zijn gedomicilieerd of dat zij ook die verplichting hadden ten aanzien van 

alle leerlingen die buiten de gemeente woonden maar wel onderwijs volgden in een instelling die op 

hun grondgebied was gevestigd. 

  

Twee visies op het toepassingsgebied ratione loci lijken dus mogelijk70. Indien de gemeente een soci-

aal voordeel toekende aan de leerlingen van een officiële of vrije school, dan moest zij dit ofwel enkel 

doen voor de leerlingen die hun domicilie hadden in de gemeente ofwel voor alle leerlingen ongeacht 

hun woonplaats. 

 

De eerste interpretatie aannemen zorgt voor grote praktische problemen: zo zouden in een extreem 

geval bij het uitdelen van sinterklaasgeschenken, de geschenken geweigerd moeten worden aan kinde-

ren die niet woonachtig zijn in de gemeente of zouden de ouders een bijdrage moeten betalen voor het 

cadeau. Een dergelijke interpretatie van het territoriale toepassingsgebied leidt tevens tot de vraag op 

grond waarvan gemeenten leerlingen die niet woonachtig zijn op hun grondgebied, zouden kunnen 

                                                           
67 Omz. 1 juni 1960, BS 7 juli 1960, 5.243, punt B, 5°. 
68 Omz. 1 juni 1960, BS 7 juli 1960, 5.243, punt B, 6°. 
69 RvS 23 juni 1966, nr. 11.903, Verzameling van Arresten en Adviezen van de Raad van State, 1966, 603-606. 
70 DELVAUX neemt als mogelijke interpretatie ook in overweging dat een gemeente een sociaal voordeel moest toekennen aan op haar 
grondgebied gedomicilieerde leerlingen die in een andere gemeente naar school gingen. Dit lijkt ons niet verdedigbaar. (zie hierover: M.-A. 
DELVAUX, “Guerre scolaire : suite… et fin. Etude des avantages sociaux dans l’enseignement”, Rev. Rég. Dr. 1996, 226).  
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uitsluiten van de toepassing van artikel 33. De Omzendbrief van 1 juni 1960 stelde nochtans dat een 

zodanig onderscheid in bepaalde gevallen mogelijk is: “het is niet strijdig met de wet van 29 mei 1959 

een onderscheid te maken volgens de woonplaats van de leerlingen die al dan niet in de gemeente 

wonen”71. De toenmalige rechtsleer was verdeeld over de vraag of een discriminatie op grond van de 

woonplaats toegestaan was. Waar bepaalde auteurs het inderdaad mogelijk achtten dat een gemeente 

in haar beslissing enkel de sociale voordelen kon toekennen aan de op haar grondgebied gedomicili-

eerde leerlingen72, gaan andere auteurs er van uit dat een dergelijk onderscheid enkel mogelijk is in het 

geval de gemeente een internaat op haar grondgebeid heeft73. In dit geval zou de financiële meerkost 

immers te hoog oplopen.  

 

De problematiek van de financiële meerkost speelt ook in het geval de voorkeur wordt gegeven aan de 

tweede interpretatie van de territoriale toepassing van artikel 33. Die interpretatie lijkt nochtans het 

best aan te sluiten bij de bevoegdheid ratione loci van de lokale besturen die optreden op hun welbe-

paald grondgebied74. In alle geval valt het te betreuren dat de Raad van State zich nooit over een pro-

bleem van deze aard heeft moeten uitspreken.  

 

21. Ook de uitbreiding van het artikel 33 naar de provincies compliceerde het territoriale toepassings-

gebied van de sociale voordelen. Noch in de parlementaire voorbereidingen, noch in de Omzendbrief 

van 1960 wordt hierover enige verduidelijking gegeven. Een ruime interpretatie van artikel 33 zou 

immers betekenen dat een provincie, indien zij een sociaal voordeel toekende aan één van haar scho-

len, zij dit tevens moest doen voor alle leerlingen van dezelfde graden en afdelingen van het gemeente-

lijke en vrije onderwijs op het gehele provinciale grondgebied. Een dergelijke extensieve lectuur van 

artikel 33 wordt in de rechtsleer, ons inziens terecht, bekritiseerd75. Provincies die aan hun scholen 

sociale voordelen toekenden, moesten die voordelen enkel uitbreiden tot de scholen van dezelfde 

graad of afdeling (bij technisch onderwijs) van de scholen die in dezelfde gemeenten gevestigd waren. 

Niets belette de provincies echter om die territoriale beperking vrijwillig te doorbreken.  

 

22. Ook in omgekeerde zin kon de uitbreiding van de sociale voordelen naar de provincies voor stevi-

ge financiële kopbrekens zorgen. Indien immers in een eerder kleine gemeente een belangrijke provin-

ciale school gevestigd was, was de gemeente tevens verplicht om aan de leerlingen van die school de 

                                                           
71 Omz. 1 juni 1960, BS 7 juli 1960, 5.243, punt B, 1°, d. 
72 J. ESTEINGELDOIR, “Le pacte scolaire et l’enseignement communal”, Mouv. Comm. februari 1966, nr. 403, p. 83-85; zoals geciteerd in: 
M.-A. DELVAUX, “Guerre scolaire : suite… et fin. Etude des avantages sociaux dans l’enseignement”, Rev. Rég. Dr. 1996, 226. 
73 R. HOUBEN en F. INGHAM, Het schoolpact en zijn toepassing, Brussel, Centrum voor Politieke, Economische en Sociale Studies, 1962, 
p. 158. 
74 M.-A. DELVAUX, “Guerre scolaire : suite… et fin. Etude des avantages sociaux dans l’enseignement”, Rev. Rég. Dr. 1996, 226. 
75 R. HOUBEN en F. INGHAM, Het schoolpact en zijn toepassing, Brussel, Centrum voor Politieke, Economische en Sociale Studies, 1962, 
p. 159. 
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voordelen toe te kennen die ze verstrekte aan de leerlingen van haar eigen instellingen. Provincies en 

gemeenten konden dan ook best overeenkomsten sluiten over wie welke voordelen toekende76.  

 
 
§4 Toepassingsgebied ratione materiae van artikel 33 Schoolpactwet 
 

23. De meest netelige kwestie voor de toepassing van het artikel 33 was sin dubio de materiële draag-

wijdte van het begrip ‘sociaal voordeel’. In het wetsartikel werd immers geen definitie gegeven van 

wat er onder een sociaal voordeel moest worden verstaan, noch werden er voorbeelden opgenomen 

van wat men als een sociaal voordeel moest beschouwen. De Schoolpactwet vormde hiermee een 

breuk met de vroegere Leerplichtwet (zie 8.), waar bepaalde voordelen ad nominatim waren opge-

somd. Het weglaten van een opsomming van mogelijke sociale voordelen was echter bewust: ook al 

was de lijst in de Leerplichtwet niet als een limitatieve opsomming bedoeld, toch werd ze toentertijd 

als beperkend aangevoeld77. Reeds tijdens de parlementaire voorbereidingen78 werd het duidelijk dat 

de wetgever zich in de Schoolpactwet niet zou wagen aan een definitie van het begrip, noch aan een 

opsomming van de sociale voordelen die onder de verplichtingen van artikel 33 zouden vallen. Sociale 

voordelen zijn, aldus de wetgever, immers onderhevig aan een voortdurende evolutie, waardoor een te 

scherp omlijnde en beperkende definitie of opsomming er voor zou zorgen dat die evolutie wordt afge-

remd79. 

 

24. Zoals hoger reeds aangehaald, vaardigde toenmalig minister van Openbaar Onderwijs Ch. Mou-

reaux reeds in 1960 een omzendbrief uit waarmee een aantal algemene beginselen over het toekennen 

van sociale voordelen werd meegedeeld. Daarnaast werd in deze omzendbrief eveneens een lijst opge-

nomen met voordelen die al dan niet als een sociaal voordeel moesten worden beschouwd80. Het kan 

niet anders dan enige verbazing wekken dat de omzendbrief zich gewaagt een opsomming te maken 

van mogelijke sociale voordelen. Zo is het geenszins duidelijk in welke mate dit te rijmen valt met het 

‘evolutieve karakter’ zoals gewild door de wetgever. Werden in de omzendbrief aangegeven als socia-

le voordelen (indien voldaan aan welbepaalde voorwaarden81): de inrichting van schoolrefters, de be-

deling van voedsel, de bedeling van kleding, de inrichting van schoolkoloniën, toegang tot de zwem-

kommen, toegang tot speelpleinen en dagkuren en de toegang tot kinderbewaarplaatsen.  

 

Vielen echter niet onder de sociale voordelen: het toekennen van bijkomende studiebeurzen, de orga-

nisatie van openluchtklassen, de vakantiekoloniën, de vakantiekampen, het aanbieden van aanvullende 

                                                           
76 R. HOUBEN en F. INGHAM, Het schoolpact en zijn toepassing, Brussel, Centrum voor Politieke, Economische en Sociale Studies, 1962, 
p. 159. 
77 R. HOUBEN en F. INGHAM, Het schoolpact en zijn toepassing, Brussel, Centrum voor Politieke, Economische en Sociale Studies, 1962, 
p. 155. 
78 Parl.St. Kamer 1958-1959, nr. 199-2, 10-11; Parl.St. Senaat 1958-1959, nr. 181, 9. 
79 Parl.St. Kamer 1958-1959, nr. 199-1, 14. 
80 Omz. 1 juni 1960, BS 7 juli 1960, 5.243, punt B, I-III.  
81 Zie Omz. 1 juni 1960, BS 7 juli 1960, punt B, I-III voor de details.  
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leergangen en het organiseren van toezicht- en studieperiodes. Ook alle kosten verbonden met de nor-

male werking van een school, waarvoor de werkingstoelagen uit artikel 32 Schoolpactwet moesten 

worden aangewend, werden in de omzendbrief expliciet uitgesloten als sociale voordelen. Met een 

omzendbrief uit 196382 zouden enkele verdere preciseringen worden aangebracht, alsook werd in die 

laatste omzendbrief het beginsel van het remgeld verduidelijkt. 

  

De vraag is of de opsomming in de Omzendbrief van 1 juni 1960 als juridisch bindend kan worden 

opgevat. De Raad van State heeft in een arrest uit 1965 de kans gehad om zich hierover uit te spre-

ken83; in die zaak verzocht het schoolcomité van de vrije scholen van de Naamse gemeente Falisolle 

om de vernietiging van het gemeenteraadsbesluit van 15 maart 1963 waarin de vergoeding aan de op-

zichters van het vrij onderwijs voor het middagtoezicht werd afgeschaft, terwijl de vergoeding in de 

gemeentescholen behouden bleef op 60 BEF per uur. De gemeente Falisolle beriep zich voor die be-

slissing op de Omzendbrief van 1 juni 1960, daar hier de organisatie van het middagtoezicht (en de 

vergoeding van de opzichters) buiten het eigenlijke middagmaal niet in de lijst van sociale voordelen 

was opgenomen. De Raad van State verwierp de argumentatie en stelde uitdrukkelijk dat het gemeen-

tebestuur zich niet kon beroepen op de omzendbrief aangezien die geen verordenend karakter had. Het 

afschaffen van de vergoeding voor de opzichters in het vrij onderwijs werd dan ook strijdig bevonden 

met artikel 33 Schoolpactwet. 

 

Uit dit arrest is met andere woorden duidelijk af te leiden dat de in de omzendbrief opgenomen op-

somming op geen enkele wijze een juridisch bindende bepaling kan zijn. Veeleer moet de Omzend-

brief van 1 juni 1960 als indicatief84 worden gezien en worden gekaderd binnen de rol van ‘toezicht-

houder’ die aan de minister toekwam. Beslissingen van gemeente- of provincieraden met betrekking 

tot sociale voordelen moesten immers worden meegedeeld aan de minister van Openbaar Onderwijs. 

Binnen een, dwingende85, termijn van 40 dagen na de mededeling aan het Departement van Openbaar 

Onderwijs kon de bevoegde minister de vernietiging voorstellen van de beslissingen die een inbreuk 

vormden op de wettelijke bepalingen van artikel 33. De omzendbrief moest met andere woorden wor-

den gelezen als de mededeling op welke wijze de minister van plan was om het toezicht op de geno-

men beslissingen uit te oefenen86. De verwoording in de omzendbrief zelf geeft dit overigens reeds 

aan: “Het toekennen van voordelen onder de hiernavermelde voorwaarden zal van mijnentwege geen 

enkel bezwaar veroorzaken […]”87. De omzendbrief is met andere woorden de opsomming van de 

voorwaarden die in acht moeten worden genomen door de gemeente- en provinciebesturen om een 

                                                           
82 Omz. 23 november 1963, zoals aangehaald in M.-A. DELVAUX, “Guerre scolaire : suite… et fin. Etude des avantages sociaux dans 
l’enseignement”, Rev. Rég. Dr. 1996, 228. 
83 RvS 21 januari 1965, nr. 10.982, Verzameling van Arresten en Adviezen van de Raad van State, 1965, 64-66. 
84 M.-A. DELVAUX, “Guerre scolaire : suite… et fin. Etude des avantages sociaux dans l’enseignement”, Rev. Rég. Dr. 1996, 229; G. 
GENERET, Les avantages sociaux dans l’enseignement, Brussel, CRISP, nr. 1637-1638, 1999, p. 10. 
85 RvS 19 september 1961, nr. 8784 en 8785, Verzameling van Arresten en Adviezen van de Raad van State, 1961, 734-737. 
86 Ph. COENRAETS en G. GENERET, “La notion d’avantage social : un concept privé de toute utilité ?”, noot onder Rb. Luik 20 december 
2004, JT 2005, 506-507. 
87 Omz. 1 juni 1960, BS 7 juli 1960, punt B, I. 
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vernietiging van hun beslissingen met betrekking tot sociale voordelen te voorkomen. Dergelijke indi-

catieve aanbevelingen moeten daarenboven telkenmale opnieuw worden afgewogen in het licht van 

elke nieuwe concrete situatie88.  

 

25. Indien de beslissing van de gemeente- of provincieraad middels een koninklijk besluit door de 

minister van Openbaar Onderwijs werd vernietigd, stond voor de betrokken besturen de mogelijkheid 

open een annulatieberoep in te dienen bij de Raad van State89. Een analyse van die arresten90 toont aan 

dat de Raad van State maar zelden tot de kern van de zaak komt en veeleer een marginale legaliteits-

controle uitoefende in geval het annulatieberoepen betrof tegen beslissingen van de toezichthoudende 

overheid91. Zo zal bijvoorbeeld wanneer het koninklijk besluit tot vernietiging van een gemeente-

raadsbeslissing is genomen buiten de voorgeschreven termijn van 40 dagen, de Raad van State zijn 

uitspraak beperken tot een beoordeling van dit vormelijke aspect, zonder in te gaan op wat al dan niet 

als een sociaal voordeel kan worden gezien92. 

  

Toch wordt in twee arresten93 ook een inhoudelijk criterium opgeworpen. Voor de Raad van State 

konden in geen geval kosten die verband houden met de ‘normale organisatie van het onderwijs’ in 

aanmerking komen voor een kwalificatie als sociaal voordeel. Met het stelsel van sociale voordelen 

had de wetgever immers de bedoeling om een onderscheid te maken tussen, enerzijds, de normale 

werkingskosten die met artikel 32 onder de algemene subsidieregeling van werkingstoelagen vervat 

zitten en, anderzijds, de sociale voordelen van artikel 33. Zo kon het zeker niet dat een gemeentebe-

stuur financieel tussenkwam om scholen van het vrij onderwijs voordelen te verschaffen die eigenlijk 

met de werkingstoelagen moesten worden bekostigd: verwarmingskosten, onderhoud van lokalen of 

de organisatie van het studietoezicht, wat een taak vormt die inherent verbonden is aan de eigenlijke 

opdracht van een onderwijsinstelling94. Ook het leerlingenvervoer was expliciet opgenomen in het 

artikel 32. De Raad van State oordeelde dan ook dat de vernietiging door de gouverneur van de pro-

vincie Limburg van een gemeenteraadsbeslissing van de gemeente Alken die een financiële tegemoet-

koming voorzag voor het leerlingenvervoer van het vrij onderwijs, indruiste tegen de bepalingen van 

artikel 3395.  

                                                           
88 K. LEUS, Pseudo-wetgeving, Antwerpen, Maklu, 1992, p. 13-54 en A. MAST (ed.), Overzicht van het Belgisch administratief recht, 
Studenteneditie, Mechelen, Wolters-Kluwer, 2009, p. 43-44. 
89 Idem voor de vernietiging van een gemeenteraadsbeslissing door de toezichthoudende provinciale overheid.  
90 RvS 19 september 1961, nr. 8784 en 8785, Verzameling van Arresten en Adviezen van de Raad van State, 1961, 734-737; RvS 23 juni 
1966, nr. 11.903, Verzameling van Arresten en Adviezen van de Raad van State, 1966, 603-606; RvS 20 december 1967, nr. 12.729, Verza-
meling van Arresten en Adviezen van de Raad van State, 1967, 1052-1055; RvS 25 juni 1968, nr. 13.049, Verzameling van Arresten en 
Adviezen van de Raad van State, 1968, 566-568 en RvS 25 september 1969, nr. 13.709, Verzameling van Arresten en Adviezen van de Raad 
van State, 1969, 815-818. 
91 M.-A. DELVAUX, “Guerre scolaire : suite… et fin. Etude des avantages sociaux dans l’enseignement”, Rev. Rég. Dr. 1996, 233. 
92 RvS 19 september 1961, nr. 8784 en 8785, Verzameling van Arresten en Adviezen van de Raad van State, 1961, 734-737. 
93 RvS 20 december 1967, nr. 12.729, Verzameling van Arresten en Adviezen van de Raad van State, 1967, 1052-1055 en RvS 25 juni 1968, 
nr. 13.049, Verzameling van Arresten en Adviezen van de Raad van State, 1968, 566-568. 
94 RvS 20 december 1967, nr. 12.729, Verzameling van Arresten en Adviezen van de Raad van State, 1967, 1052-1055. 
95 Zie hierover tevens: Vr. en Antw. Ned.Cult.R. 1977-1978, 20 juni 1978, 143. Op te merken valt dat substituut-auditeur-generaal VANDER 
STICHELE bij het arrest van de Raad van State, nr. 13.049 in een afwijkend advies opmerkt dat het ‘leerlingenvervoer’ als inherent aan de 
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26. In veeleer uitzonderlijke gevallen96 heeft de Raad van State zich tevens moeten uitspreken in zaken 

waarbij rechtstreeks een annulatieberoep werd ingesteld tegen de beslissingen van een gemeenteraad 

tot het toekennen van sociale voordelen. In deze gevallen moest de Raad van State zich uiteraard wel 

expliciet uitspreken of er al dan niet sprake kan zijn van een sociaal voordeel. Uit die arresten valt af te 

leiden dat de Raad het toezicht tijdens de middagpauze (zowel tijdens het middagmaal als tijdens het 

recreatiemoment) en de bijhorende vergoeding van de opzichters hiervoor als een sociaal voordeel 

beschouwde97. Ook de voor- en naschoolse opvang werd door de Raad expliciet als sociaal voordeel 

aangemerkt98. In een arrest uit 1988 werd het gratis ter beschikking stellen van schoolgebouwen inte-

gendeel niet als sociaal voordeel aanvaard99.  

 
 
§5 Conclusie 
 
27. De bespreking van het territoriale, personele en materiële toepassingsgebied maakt duidelijk dat de 

regeling van de sociale voordelen onder het artikel 33 Schoolpactwet zich in een juridische schemer-

zone bevond. Door het ontbreken van een uitvoeringsbesluit waren een heel aantal praktische modali-

teiten voor de uitvoering van de wetgeving onduidelijk en werden die overgelaten aan de bestuurs-

praktijk. In de geschillen met betrekking tot sociale voordelen bood de rechtspraak van de Raad van 

State weinig verheldering, daar de meeste van zijn uitspraken zich veelal beperkten tot vormaspecten 

en er slechts in beperkte mate uitspraken werden gedaan over de toepassing van de sociale voordelen. 

Hiertegenover stond dan de Omzendbrief van 1 juni 1960 met een arsenaal aan praktische onderrich-

tingen, maar zonder enige verordende kracht. Vooral de lijst die er in opgenomen werd met wat al dan 

niet als sociaal voordeel kan worden bestempeld, wekt verbazing daar dit volledig in tegenspraak was 

met de bedoeling van de wetgever die een opsomming wou vermijden om het evolutieve karakter van 

de sociale voordelen te vrijwaren. Desalniettemin zal die omzendbrief in de praktijk voor zeer lange 

tijd, alvast tot de Grondwetswijziging van 15 juni 1988, als dé referentie worden gebruikt voor de 

toepassing van artikel 33100.  

 

 
 

                                                                                                                                                                                     

onderwijstaken van een instelling onder artikel 32 van de Schoolpactwet enkel de verplaatsingen bij schoolreizen of het bezoeken van het 
gemeentelijk zwembad omvat en niet zozeer de verplaatsing van en naar de woonplaats.  
96 RvS 21 januari 1965, nr. 10.982, Verzameling van Arresten en Adviezen van de Raad van State, 1965, 64-66; RvS 5 mei 1988, nr. 30.005, 
Verzameling van Arresten en Adviezen van de Raad van State, 1988, z.p. en RvS 9 mei 1988, nr. 30.027, Verzameling van Arresten en Advie-
zen van de Raad van State, 1988, z.p. 
97 RvS 21 januari 1965, nr. 10.982, Verzameling van Arresten en Adviezen van de Raad van State, 1965, 64-66. 
98 RvS 9 mei 1988, nr. 30.027, Verzameling van Arresten en Adviezen van de Raad van State, 1988, z.p. 
99 RvS 5 mei 1988, nr. 30.005, Verzameling van Arresten en Adviezen van de Raad van State, 1988, z.p. 
100 G. GENERET, “Les avantages sociaux: une histoire sans fin?”, Scolanews april 2008, nr. 4, 1-6. 
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AFDELING III: Wijzigingen aan artikel 33 Schoolpact wet voor de communauta-
risering van het onderwijs 
 
 
§1 Eigenlijke wijzigingen aan artikel 33 Schoolpactwet 
 

28. Het artikel 33 Schoolpactwet zal tot de Grondwetsherziening van 1988 en de nagenoeg volledige 

communautarisering van het onderwijs nauwelijks wijzigingen ondergaan101. Enkel in 1962 en in 1973 

wijzigde de tekst licht, maar de aanpassingen betroffen enkel de organisatie van het bestuurlijk toe-

zicht, alsook werden de culturele commissies van de Brusselse agglomeratie in de wettekst ingeschre-

ven. 

 

29. Nochtans leek er in 1973 een grote politieke consensus te bestaan om tot een fundamentele her-

vorming over te gaan, met als meest ingrijpende wijziging de opname van het Rijksonderwijs in de 

sociale voordelen. Zo valt in het Regeerakkoord van de toenmalige regering Leburton te lezen: “Si des 

pouvoirs publics subordonnés octroient des avantages sociaux, ceux-ci seront prévus pour les élèves 

de tous les réseaux de l’enseignement, y compris les élèves fréquentant les écoles de l’Etat et ce, dans 

le cadre d’une révision globale du système des avantages sociaux”102. Deze consensus verkreeg zijn 

weerslag in het Protocol van 4 april 1973 betreffende de uitvoering en de herziening van het School-

pact. De ondertekenende partijen verklaarden zich hierin bereid het stelsel van de sociale voordelen 

aan een globale herziening te onderwerpen. Ook hier werd nogmaals onderstreept dat de Rijksscholen 

evenzeer moesten kunnen genieten van voordelen toegekend door de gedecentraliseerde besturen103. 

Verder werd in de eerste bijlage van het Protocol vooropgesteld dat, ter uitvoering van de punten op-

genomen in het Schoolpact van 1958, “de juiste interpretatie van de mogelijkheid tot toekennen van 

bijkomende toelagen door provincies of gemeenten aan vrije instellingen zal worden op punt ge-

steld”104. Deze verduidelijkingen over de concrete toekenning van sociale voordelen zijn er echter 

nooit gekomen. Het uitbreken van de Eerste Oliecrisis in oktober 1973, de val van de Regering Lebur-

ton in januari 1974 en de politiek zeer onstabiele jaren die hierop volgden105, hebben er toe geleid dat 

de sociale voordelen voor lange tijd van het politieke voorplan zouden verdwijnen. 

 
 
§2 Wijzigingen aan de Schoolpactwet met een invloed op artikel 33 
 
30. Tot de communautarisering van het onderwijs wijzigden er enkele bepalingen van de Schoolpact-

wet die indirect ook een invloed zullen uitoefenen op artikel 33. Zo werd met de Wet van 6 juli 

                                                           
101 Voor een gedetailleerd overzicht: zie bijlage nr. 1. 
102 Zoals geciteerd in: Vr. en Antw. Parl.Fr.Gem. 1995-1996, 7 februari 1996, 8. 
103 Prot. 4 april 1973, bijlage nr. 2 zoals opgenomen in: J. DE GROOF, De Schoolpactwetgeving: coördinatie en annotatie, Antwerpen, 
Kluwer, 1996, p. 114-115. 
104 Prot. 4 april 1973, bijlage nr. 1 zoals opgenomen in: J. DE GROOF, De Schoolpactwetgeving: coördinatie en annotatie, Antwerpen, 
Kluwer, 1996, p. 111. 
105 Tussen 26 januari 1973 en 21 september 1981 kende België 9 verschillende regeringen. 
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1970106 een wijziging aangebracht aan het toepassingsgebied van de Schoolpactwet: artikel 1 werd 

uitgebreid met het buitengewoon onderwijs. Hierdoor kwamen de instellingen voor buitengewoon 

onderwijs automatisch onder de regeling van de sociale voordelen te vallen107.  

 

31. Verder moeten hier tevens de (voortdurende) wijzigingen aan artikel 32 worden aangestipt108. De 

tekstuele aanpassingen aan dit artikel zijn van belang daar, zoals we hoger aanhaalden, zowel de wet-

gever als de rechtspraak stelden dat kosten die moesten worden betaald met werkingstoelagen niet als 

een sociaal voordeel konden worden gekwalificeerd. Reeds in de oorspronkelijke tekst van 1959 wer-

den bepaalde uitgaven ad nominatim opgenomen als zijnde een werkingskost. Hierdoor was een finan-

ciële tussenkomst van gemeenten en provincies ten bate van het vrij onderwijs in die aangelegenheden 

uitgesloten. Met de Wet van 11 juli 1973 werd de nominatieve opsomming verder uitgebreid: met de 

werkingstoelagen moesten “verwarming, verlichting, drijfkracht, water- en gasvoorziening, bevoorra-

ding, grondstoffen, bureaukosten, huur, vernieuwing, onderhoud en schoonmaak van lokalen, meubi-

lair, materieel, gereedschap, bibliotheek en laboratoria, prijsuitdeling, vervoer en verzekering van 

leerlingen [en] schoolreizen”109 worden bekostigd. De ‘globale puntenenveloppe’ voor het dekken van 

werkingskosten die door het KB nr. 413 van 29 april 1986 werd ingevoerd en kaderde in een vernieu-

wend responsabiliseringsbeleid voor de plaatselijke schoolgemeenschappen110, maakte een einde aan 

deze opsommingen in extenso. De met werkingstoelagen te dekken kosten werden in het kader van 

deze enveloppe gedefinieerd als “kosten […] die verbonden zijn aan de werking en de uitrusting […], 

aan het kosteloos verstrekken van leerboeken en schoolbehoeften aan de leerplichtige leerlingen en 

aan de uitgaven voor de financiering van de investeringen”111. Die verwoording lijkt restrictiever te 

zijn, want het valt niet goed in te zien hoe strikt genomen het leerlingenvervoer of een schoolreis in 

deze definitie kunnen vervat liggen. Ingeval echter ervan wordt uitgegaan dat de vroeger onder artikel 

32 vervatte kosten in de nieuwe definitie van werkingskosten nog steeds vervat zitten, rijst geen pro-

bleem. Leest men de definitie daarentegen beperkend, dan is het niet onmogelijk om bepaalde kosten 

nu niet langer als werkingskosten te beschouwen. In dit laatste geval kwamen zij dan in aanmerking 

om als een sociaal voordeel geïnterpreteerd te worden, daar ze niet langer onder het artikel 32 konden 

worden ondergebracht112.  

 

Al snel na deze ‘nieuwe definitie’ van de werkingskosten zal de Grondwetsherziening van 15 juli 1988 

evenwel de nagenoeg volledige bevoegdheid met betrekking tot onderwijs aan de gemeenschappen 

                                                           
106 Wet van 6 juli 1970, BS 25 augustus 1970. 
107 J. DUJARDIN, “Nog maar eens over de sociale voordelen in het onderwijs”, in: X, Ad Amicissimum, Amici Scripsimus. Vriendenboek Raf 
Verstegen, Brugge, die keure, 2004, 86. 
108 Voor een overzicht: J. DE GROOF, De Schoolpactwetgeving: coördinatie en annotatie, Antwerpen, Kluwer, 1996, p. 61-66. 
109 Art. 11 Wet van 11 juli 1973, BS 30 augustus 1973. 
110 J. DE GROOF, De grondwetsherziening van 1988 en het onderwijs. De schoolvrede en zijn toepassing, Brussel, Story-Scientia, 1989, p. 
20. 
111 KB nr. 413 van 29 april 1986 houdende bepaling van de werkingsmiddelen voor het Rijksonderwijs en van de werkingstoelagen aan het 
gesubsidieerd onderwijs, BS 17 mei 1986, 7.146. 
112 Deze problematiek wordt geschetst in M.-A. DELVAUX, “Guerre scolaire : suite… et fin. Etude des avantages sociaux dans 
l’enseignement”, Rev. Rég. Dr. 1996, 233, voetnoot 63. 
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toekennen113. De sociale voordelen zullen na 1988 dan ook een onderscheiden evolutie kennen in de 

Vlaamse en de Franse Gemeenschap van België. 

 

                                                           
113 De Gemeenschappen verwierven met de Grondwetsherziening van 15 juli 1988 de volledige regelgevende en uitvoerende bevoegdheid 
voor het onderwijs, met uitzondering van de bepaling van het begin en het einde van de leerplicht, de minimale voorwaarden voor het uitrei-
ken van de diploma’s en de pensioenregeling (toenmalige art. 59bis, §2, GW en huidige art. 127 GW). 
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HOOFDSTUK 3: Sociale voordelen gedurende het eerste decen-
nium na de communautarisering van het onderwijs 
 
 
AFDELING I: Vlaamse Gemeenschap 
 
 
§1: Een nieuw Vlaams onderwijsbeleid 
 
32. Reeds geruime tijd voor de nagenoeg volledige communautarisering van het onderwijs in 1988 

werd duidelijk dat de Vlaamse en Franse Gemeenschap steeds moeilijker tot gemeenschappelijke keu-

zes kwamen inzake een nationaal onderwijsbeleid114. De Grondwetsherziening van 15 juli 1988 zou 

aan de gemeenschappen de mogelijkheid bieden om op autonome wijze een eigen onderwijsbeleid uit 

te tekenen. Het is in eerste instantie hoofdzakelijk in Vlaanderen dat die autonomie zal leiden tot een 

onbetwistbaar vernieuwende visie ten opzichte van de vroegere federale wetgeving115. De nieuwe 

rechtspositieregeling van het onderwijspersoneel116, de vernieuwing binnen de organisatie van de in-

spectie en de pedagogische begeleidingsdiensten117 of de niveaudecreten op het universitair en hoger 

onderwijs118 zijn maar enkele voorbeelden van decretale initiatieven die reeds snel na de bevoegd-

heidsoverdracht in de Vlaamse Gemeenschap werden gerealiseerd. De meest fundamentele wijziging 

wat de organisatie van het leerplichtonderwijs betrof, was echter de overdracht van de beheersbe-

voegdheid voor het Rijksonderwijs – vanaf dan Gemeenschapsonderwijs – naar een autonoom be-

heersorgaan (ARGO), waardoor de minister van Onderwijs vanaf dan niet langer als inrichtende macht 

zou optreden ten aanzien van het door de Staat ingerichte onderwijs119 (zie 34.).  

 

33. Voor een goed begrip van de nieuwe weg die de Vlaamse Gemeenschap op het vlak van sociale 

voordelen zal inslaan, is het noodzakelijk stil te staan bij de (juridische) impact die de grondwetswijzi-

ging van 1988 had op de geldende opvattingen omtrent de financiering en subsidiëring van de ver-

schillende onderwijsnetten. Zoals hoger aangehaald, betroffen de verschillende financierings- en sub-

sidiëringsregelingen van de Schoolpactwet in de eerste plaats een soort van modus vivendi ter pacifica-

tie van de Tweede Schoolstrijd (zie 11.). Over het algemeen kan worden gesteld dat er werd gestreefd 

naar een bepaalde convergentie tussen de verschillende onderwijsnetten waarbij een globaal evenwicht 

                                                           
114 J. VERHOEVEN en M. ELCHARDUS, Onderwijs: een decennium Vlaamse autonomie, Kapellen, Pelckmans, 2000, p. 15. 
115 J. VERHOEVEN en M. ELCHARDUS, Onderwijs: een decennium Vlaamse autonomie, Kapellen, Pelckmans, 2000, p. 16. 
116 Decr.Vl. 27 maart 1991 betreffende de rechtspositie van bepaalde personeelsleden van het Gemeenschapsonderwijs, BS 25 mei 1991 en 
Decr.Vl. 27 maart 1991 betreffende de rechtspositie van sommige personeelsleden van het gesubsidieerd onderwijs en de gesubsidieerde 
centra voor leerlingenbegeleiding, BS 25 mei 1991. 
117 Decr.Vl. 17 juli 1991 betreffende inspectie, Dienst voor Onderwijsontwikkeling en pedagogische begeleidingsdiensten, BS 31 augustus 
1991.  
118 Decr.Vl. 12 juni 1991 betreffende de universiteiten in de Vlaamse Gemeenschap, BS 4 juli 1991 en Decr.Vl. 13 juli 1994 betreffende de 
hogescholen in de Vlaamse Gemeenschap, BS 31 augustus 1994.  
119 Bijz.Decr.Vl. 19 december 1988 betreffende de Autonome Raad voor het Gemeenschapsonderwijs, BS 29 december 1988. 
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vooropstond, veeleer dan een effectieve gelijke behandeling werd nagestreefd120. In 1986 werd dit 

globale evenwicht door het Arbitragehof nog ingeroepen om de ongelijke behandeling tussen scholen 

te rechtvaardigen121. De schoolvrede zoals vermeld in het toenmalige artikel 59bis, §2, 2° van de 

Grondwet, werd volgens een vaste rechtspraak immers gedefinieerd als een ‘evenwicht onder de 

schoolnetten’122. 

 

Met de Grondwetswijziging in 1988 kwam hier echter verandering in en werden bepaalde Schoolpact-

beginselen in (al dan niet licht gewijzigde) vorm geconstitutionaliseerd. In het toenmalige artikel 17, 

§4 (huidige art. 24, §4 GW) werd de rechtsgelijkheid in onderwijszaken in de Grondwet ingeschreven: 

“Alle leerlingen of studenten, ouders, personeelsleden en onderwijsinstellingen zijn gelijk voor de wet 

of het decreet. De wet en het decreet houden rekening met objectieve verschillen, waaronder de eigen 

karakteristieken van iedere inrichtende macht, die een aangepaste behandeling verantwoorden”. 

Waar onder de Schoolpactwet gelijkheid voornamelijk werd bekeken vanuit het standpunt van de ou-

ders en de schoolkeuze voor hun kinderen123, werd hiermee nu ook definitief op het niveau van de 

instellingen een gelijke behandeling verzekerd. Het globale evenwicht van het Schoolpact werd hier-

mee ingeruild voor een geconstitutionaliseerde gelijke behandeling. Die grondwettelijke onderwijsge-

lijkheid moet op eenzelfde wijze worden gelezen als het algemene gelijkheidsbeginsel vervat in artikel 

10 GW, met name als een gelijke behandeling in gelijke situaties en een ongelijke behandeling bij 

ongelijke situaties124. Een ongelijke behandeling kan slechts als geoorloofd worden aanzien zolang het 

onderscheid op objectieve en wettelijk toelaatbare verschillen is gesteund, die daarenboven relevant 

zijn voor en proportioneel zijn ten overstaan van het rechtmatig nagestreefde doel125. Het gelijkheids-

beginsel is met andere woorden enkel miskend indien vaststaat dat de onderscheiden behandeling niet 

redelijkerwijze evenredig is met het beoogde doel126. 

  

Wat financiering en subsidiëring betreft, werd al vrij snel na de communautarisering van het onderwijs 

duidelijk dat de 75/100 verhouding inzake de werkingstoelagen die aan scholen werden toegekend, 

nog moeilijk verdedigbaar was in het kader van dit geconstitutionaliseerde gelijkheidsbeginsel in on-

derwijszaken. Reeds in 1995 werd in het regeerakkoord van de regering-Van den Brande IV voorop-

                                                           
120 J. VANDERHOEVEN, “Beleidsevaluatie op basis van de financieringsmechanismen”, in: E. WITTE, J. DE GROOF, en J. TYSSENS 
(eds.), Het Schoolpact van 1958. Ontstaan, grondlijnen en toepassing van een Belgisch compromis, Brussel, VUB-Press, 1999, p. 765. 
121 Arbitragehof 22 januari 1986, nr. 8, rol nr. 9, BS 8 februari 1986, p. 1612. 
122 J. DE GROOF, De grondwetsherziening van 1988 en het onderwijs. De schoolvrede en zijn toepassing, Brussel, Story-Scientia, 1989, p. 
125-126. 
123 L. VENY, Compendium van het Vlaamse onderwijsrecht, Deel I: Dragende beginselen van het onderwijsbestel, Brugge, die keure, 2010, 
p. 235. 
124 Voor een uitgebreid overzicht en bespreking van de rechtspraak van het Grondwettelijk Hof met betrekking tot de gelijkheid in onderwijs-
zaken verwijzen we naar: X. DELGRANGE, “Le financement de l’enseignement et l’égalité entre les réseaux”, Adm. Publ. 2002, 303-310;  
L. VENY, “De gelijkheid van de ‘lat’: de onderwijsrechtspraak van het Arbitragehof inzake artikel 24, §4, Gec. G.W.”, Jaarboek Mensen-
rechten 1995-1996, Antwerpen, Maklu, 49-80 en L. VENY en E. DE MUNCK, “De grondwettelijke en decretale onderwijsbepalingen 
getoetst en geïnterpreteerd door het Grondwettelijk Hof: 1997-2007”, NTOR 2009, 153-191.  
125 J. DE GROOF, De grondwetsherziening van 1988 en het onderwijs. De schoolvrede en zijn toepassing, Brussel, Story-Scientia, 1989, 67-
68. 
126 L. VENY, Compendium van het Vlaamse onderwijsrecht, Deel I: Dragende beginselen van het onderwijsbestel, Brugge, die keure, 2010, 
p. 238. 
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gesteld dat de niet-objectiveerbare verschillen tussen de netten moesten worden afgebouwd127. Het 

komen tot een correctere verdeelsleutel van de werkingstoelagen kende echter heel wat struikelblok-

ken waarbij noch door technici, noch door politieke onderhandelaars een overeenkomst kon worden 

bereikt over de kwantificering van objectiveerbare verschillen128. De ingeslagen weg was echter duide-

lijk en leidde in 1998 tot het Tivoli-akkoord waarin werd vastgelegd dat er voor het onderwijs in de 

Vlaamse Gemeenschap zou worden gestreefd naar een correcte uitvoering van de gelijke financiering 

van de onderwijsnetten129. Dit zowel politiek als door de onderwijskoepels130 breed gedragen akkoord 

zou uiteindelijk vele jaren later uitmonden in een nieuw financieringsdecreet voor het basis- en secun-

dair onderwijs131, waarbij sindsdien de financiering van scholen niet langer gebeurt op grond van het 

net waartoe de school behoort, maar wel op grond van de leerlingkenmerken. Enkel het verplicht aan-

bieden van meerdere levensbeschouwelijke vakken in het leerplichtonderwijs voor officiële scholen en 

het over het ganse Vlaamse grondgebied aanbieden van neutraal onderwijs voor het Gemeenschapson-

derwijs zijn de enige twee criteria die nog aanleiding geven tot een verschillende financiering. In de 

praktijk resulteert dit vandaag in een verschil van 7,5% in de toegekende middelen voor de werkings-

kosten tussen het gemeenschaps- en het vrij   onderwijs132. 

 
 
§2: De uitbreiding van de sociale voordelen naar het Gemeenschapsonderwijs 
 
34. Eén van de eerste fundamentele vernieuwingen die de Vlaamse Gemeenschap na de communauta-

risering van het onderwijs doorvoerde, was een einde stellen aan de ‘dubbele rol’ van de minister van 

Onderwijs die tot dan optrad als algemeen verantwoordelijke voor het onderwijsbeleid enerzijds en als 

inrichtende macht van het Rijksonderwijs anderzijds. Met de Grondwetsherziening van 1988 werd de 

mogelijke overdracht van de beheersbevoegdheid van het toenmalige Rijksonderwijs in de Grondwet 

ingeschreven133. De Vlaamse Gemeenschap zou hier al snel uitvoering aan geven met de oprichting 

van de Autonome Raad voor het Gemeenschapsonderwijs (ARGO) die de bevoegdheid als inrichtende 

macht voor het Gemeenschapsonderwijs in Vlaanderen op zich zou nemen134.  

 

35. Ook op het vlak van sociale voordelen zou er een vernieuwende houding komen ten aanzien van 

het Gemeenschapsonderwijs. Reeds in het Politiek Akkoord betreffende de Autonome Raad voor het 

Gemeenschapsonderwijs (ARGO) van 9 november 1988 werd ter ontlasting van de begroting voor de 

                                                           
127 BZ Vl.R., Regeringsverklaring van de Vlaamse Regering, 21 juni 1995, nr. 10-1, 32. 
128 DELOITTE en TOUCHE, Inkomsten en uitgaven van scholen in Vlaanderen: kwantificering van objectiveerbare verschillen, Brussel, 
2001, p. 9. 
129 In deze moet in de eerste plaats worden verwezen naar de alomvattende studie DELOITTE en TOUCHE, Inkomsten en uitgaven van 
scholen in Vlaanderen: kwantificering van objectiveerbare verschillen, Brussel, 2001, 526p.  
130 Parl.St. Vl.Parl. 2001-2002, nr. 936-1, 26-38. 
131 Decr.Vl. 4 juli 2008 betreffende de werkingsbudgetten in het secundair onderwijs en tot wijziging van het decreet Basisonderwijs van 25 
februari 1997 wat de werkingsbudgetten betreft, BS 20 oktober 2008. 
132 L. VENY, Compendium van het Vlaamse onderwijsrecht, Deel I: Dragende beginselen van het onderwijsbestel, Brugge, die keure, 2010, 
p. 32. 
133 Art. 17, §2, GW (huidige art. 24, §2, GW). 
134 Bijz.Decr.Vl. 19 december 1988 betreffende de Autonome Raad voor het Gemeenschapsonderwijs, BS 29 december 1988 en Parl. St. Vl. 
R. 1988-1989, nr. 222-3, 43. 
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scholen en scholengroepen van het Gemeenschapsonderwijs een herziening van het stelsel van de so-

ciale voordelen vooropgesteld135. De uitbreiding van het toepassingsgebied van de sociale voordelen 

verkreeg zijn juridische vertaling in een wijziging van artikel 33 Schoolpactwet door het Decreet be-

treffende het Onderwijs van 5 juli 1989 (Onderwijsdecreet I)136. Over die uitbreiding was overigens 

ruim voor de communautarisering van het onderwijs ook op federaal vlak reeds sprake (zie 29.). Het 

oprichten van de autonome beheersstructuur voor het Gemeenschapsonderwijs, in combinatie met het 

geconstitutionaliseerde gelijkheidsbeginsel in onderwijszaken, zorgde ervoor dat de opneming van het 

Gemeenschapsonderwijs in de regeling van sociale voordelen in de Vlaamse Gemeenschap versneld 

werd en als ‘de logica zelve’ werd aangevoeld137. Een gelijkheid tussen de verschillende onderwijsin-

stellingen vereiste immers dat de scholen van het Gemeenschapsonderwijs niet langer uitgesloten zou-

den zijn van het verkrijgen van door de gemeente of provincie toegekende voordelen138. Met ingang 

van het schooljaar 1989-1990 zullen gemeenten en provincies met andere woorden de voordelen die 

zij toekenden aan de leerlingen van hun eigen scholen, tevens aan de leerlingen van de Gemeen-

schapsscholen moeten aanbieden. 

 

36. Er ontstond evenwel snel een duidelijke ongerustheid bij de steden en gemeenten over de bijko-

mende financiële last voor hun respectieve begrotingen die de opname van het Gemeenschapsonder-

wijs in de regeling rond sociale voordelen met zich zou meebrengen139. De tussenkomstverplichting 

voor de gemeenten en provincies werd hiermee immers aanzienlijk verhoogd140. Ook al was er op 

politiek vlak een duidelijke unanimiteit over de uitbreiding naar het Gemeenschapsonderwijs, de rui-

me en evolutieve interpretatie van het begrip sociale voordelen zoals die onder de Schoolpactwet gold, 

was duidelijk niet langer haalbaar. In politieke kringen was er dan ook al snel een consensus aanwezig 

die ging in de richting van een veeleer beperkte interpretatie141 van sociale voordelen. In Onderwijsde-

creet I werd reeds decretaal vastgelegd dat de Vlaamse Executieve zou overgaan tot een definiëring 

van de sociale voordelen142. Het zou echter wachten zijn tot het Besluit van 24 juli 1991 (zie 37.) alvo-

rens die nieuwe invulling van de sociale voordelen zou worden bewerkstelligd. In de tussentijd bleef 

de Omzendbrief van 1 juni 1960 de enige richtlijn , met alle juridische onduidelijkheden van dien143.  

 

 

                                                           
135 Politiek Akkoord betreffende de Autonome Raad voor het Gemeenschapsonderwijs (ARGO) van 9 november 1988, hoofdstuk VI, punt 
3.6., zoals geciteerd in J. DE GROOF, De Schoolpactwetgeving: coördinatie en annotatie, Antwerpen, Kluwer, 1996, p. 129-147. 
136 Art. 16 Decr.Vl. 5 juli 1989 betreffende het Onderwijs, BS 25 augustus 1989, 14.677. 
137 Parl. St. Vlaamse Raad 1988-1989, nr. 222-3, 17.  
138 Parl. St. Vlaamse Raad 1988-1989, nr. 222-3, 17 en 43. 
139 Parl. St. Vlaamse Raad 1988-1989, nr. 222-3, 17.  
140 In het schooljaar 1989-1990 vertegenwoordigde het Gemeenschapsonderwijs 13,44% van de schoolbevolking van het kleuter- en lager 
onderwijs en 17,07% van de schoolbevolking van het gewoon en buitengewoon secundair onderwijs (zie: X., Statistisch jaarboek van het 
onderwijs – Schooljaar 1989-1990, Brussel, Ministerie van Onderwijs, dienst onderwijsstatistieken, p. 9). 
141 Parl. St. Vlaamse Raad 1988-1989, nr. 222-3, 44; Vr. en Antw. Vl.R. 1989-1990, 4 april 1990, 690 en Hand. Vl.R. 1989-1990, 5 juli 1990, 
1988. 
142 Art. 16 Decr.Vl. 5 juli 1989 betreffende het Onderwijs, BS 25 augustus 1989, 14.677. 
143 Vr. en Antw. Vl.R. 1990-1991, 12 november 1990, 68. 
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 §3: Na 32 jaar een uitvoeringsbesluit bij artikel 33 Schoolpactwet 
 
37. De nieuwe materiële invulling van het begrip sociale voordelen zal zijn uitrol krijgen in het Besluit 

van 24 juli 1991 houdende bepaling van de begrippen gezondheidstoezicht en sociale voordelen144. De 

Vlaamse regelgever zal hiermee opteren voor een fundamenteel nieuwe invulling van artikel 33 

Schoolpactwet: de mogelijke voordelen die door gemeente- of provinciebesturen nog konden worden 

toegekend, werden beperkt tot – enerzijds – het gezondheidstoezicht (i.e. het preventief medisch 

schooltoezicht zoals het wordt gerealiseerd door de diensten van het Medisch Schooltoezicht en door 

de psycho-medisch-sociale centra145) en – anderzijds – drie, limitatief in het besluit opgesomde, socia-

le voordelen146. Meer in het bijzonder betrof het: 

1) het ochtend- en avondtoezicht buiten de normale aanwezigheid van de leerlingen op school; 

2) het middagtoezicht voor de tijdsduur van maximaal één uur; 

3) het ter beschikking stellen van de voor het publiek toegankelijke gemeentelijke en provinciale 

infrastructuur, inzonderheid de sportinfrastructuur. 

 

Daarnaast legde het besluit een omvangrijk aantal praktische richtlijnen vast waardoor de toepassing 

van de sociale voordelen niet langer louter aan de bestuurspraktijk werd overgelaten zoals voorheen 

het geval was. De bepalingen betroffen het aan te rekenen remgeld147, de berekening van de financiële 

tussenkomst in het ochtend-148, avond-149 en middagtoezicht150 en de vergoeding van de toezichthou-

ders151. In de Omzendbrief van 25 juli 1991152 bij het vermelde uitvoeringsbesluit werden die bepalin-

gen verder geëxpliciteerd.  

 

38. In zijn advies153 had de Raad van State twee opmerkingen bij het besluit die beide de regeling met 

betrekking tot het aan te rekenen remgeld betroffen. Vooreerst werd de vraag gesteld of, rekening 

houdend met het gelijkheidsbeginsel, de Vlaamse Gemeenschap scholen die een sociaal voordeel wil-

den ontvangen voor toezichten wel kon verplichten om ten minste hetzelfde remgeld als de gemeente 

te vragen. Verder stelde de Raad ook nog dat de regeling voor het remgeld geen decretale grondslag 

had, waardoor de Vlaamse Executieve in feite zijn normerende uitvoeringsbevoegdheid over-

schreed154. Het besluit zou echter niet worden aangepast naar aanleiding van beide opmerkingen. De 

remgeldvoorwaarde werd immers aanzien als een essentieel onderdeel van de begripsbepaling van de 

                                                           
144 B.Vl.Reg. 24 juli 1991 houdende bepaling van de begrippen gezondheidstoezicht en sociale voordelen, BS 6 september 1991. 
145 Omz. 25 juli 1991, JUR1/11/AVW, punt 2.1., zoals geciteerd in J. DE GROOF, De Schoolpactwetgeving: coördinatie en annotatie, 
Antwerpen, Kluwer, 1996, p. 156-161. 
146 Art. 2 B.Vl.Reg. van 24 juli 1991 houdende bepaling van de begrippen gezondheidstoezicht en sociale voordelen, BS 6 september 1991. 
147 Art. 3 B.Vl.Reg. van 24 juli 1991 houdende bepaling van de begrippen gezondheidstoezicht en sociale voordelen, BS 6 september 1991. 
148 Art. 4 B.Vl.Reg. van 24 juli 1991 houdende bepaling van de begrippen gezondheidstoezicht en sociale voordelen, BS 6 september 1991. 
149 Art. 4 B.Vl.Reg. van 24 juli 1991 houdende bepaling van de begrippen gezondheidstoezicht en sociale voordelen, BS 6 september 1991. 
150 Art. 5 B.Vl.Reg. van 24 juli 1991 houdende bepaling van de begrippen gezondheidstoezicht en sociale voordelen, BS 6 september 1991. 
151 Art. 6 B.Vl.Reg. van 24 juli 1991 houdende bepaling van de begrippen gezondheidstoezicht en sociale voordelen, BS 6 september 1991. 
152 Omz. 25 juli 1991, JUR1/11/AVW, zoals geciteerd in J. DE GROOF, De Schoolpactwetgeving: coördinatie en annotatie, Antwerpen, 
Kluwer, 1996, p. 156-161. 
153 Adv.RvS L.20.751 van 6 juni 1991. 
154 J. VANDERHOEVEN, “Beleidsevaluatie op basis van de financieringsmechanismen”, in: E. WITTE, J. DE GROOF, en J. TYSSENS 
(eds.), Het Schoolpact van 1958. Ontstaan, grondlijnen en toepassing van een Belgisch compromis, Brussel, VUB-Press, 1999, p. 776. 
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sociale voordelen zelf: indien scholen zelf voor een lager remgeld zouden kunnen opteren, zou de 

nieuwe definiëring van de sociale voordelen zijn doel zijn voorbijgeschoten en veeleer een verscherpte 

concurrentie tussen de netten in de hand hebben gewerkt155.  

 

39. De problematiek met betrekking tot het remgeld is evenwel een goede illustratie van het feit dat 

met het Besluit van 24 juli 1991 zeker niet plotsklaps alle onduidelijkheden en toepassingsproblemen 

met betrekking tot de sociale voordelen waren opgelost. De praktische richtlijnen in het uitvoeringsbe-

sluit en de bijhorende omzendbrief bleken in de praktijk immers al gauw aanleiding te geven tot om-

zeiling156. Zo sloten lokale overheden bijvoorbeeld overeenkomsten met de inrichtende machten op 

hun grondgebied om te ontsnappen aan de ingewikkelde berekening van het remgeld. In die overeen-

komsten werd dan een eigen verdeelsleutel vastgelegd157. De vraag die hierbij gesteld moet worden, is 

of dergelijke overeenkomsten wel rechtsgeldig konden zijn. Het besluit stond immers enkel een over-

eenkomst toe aangaande het gebruik van gemeenschappelijke infrastructuur158.  

 

40. Voor de controle van de toepassing van de regelgeving op sociale voordelen was er geen sprake 

van vernieuwing. Opvallend is wel dat het Onderwijsdecreet I de bewoordingen van het artikel 33, 

vierde lid, Schoolpactwet niet wijzigde en dat er voor het bestuurlijk toezicht bleef verwezen worden 

naar “de bevoegde minister van Nationale Opvoeding” en de “vernietiging door de Koning”. In het 

licht van de bevoegdheidsoverdracht naar de gemeenschappen, moest dit echter worden gelezen als de 

Gemeenschapsminister van Onderwijs159. In de procedure voor de mededeling en eventuele vernieti-

ging van de gemeenteraadsbeslissingen veranderde er voor het overige niets. Jaarlijks moesten de pro-

vincie- en de gemeentebesturen aan de Gemeenschapsminister van Onderwijs een overzichtelijke staat 

bezorgen van de gedane uitgaven in het kader van de sociale voordelen. De beslissingen konden we-

gens het niet naleven van het decreet of wegens miskenning van het algemeen belang worden vernie-

tigd binnen een tijdspanne van veertig dagen vanaf de mededeling. Indien voordelen ten onrechte wer-

den toegekend, kon het onterecht uitgekeerde bedrag worden teruggevorderd op de werkingstoelagen 

en -middelen van de school die het voordeel ten onrechte ontving160.  

 

Vraag is echter hoe effectief dit bestuurlijk toezicht functioneerde. Zo kunnen alvast grote vraagtekens 

worden geplaatst bij het correct aanleveren van de verplichte overzichtstaat van gedane uitgaven (zie 

                                                           
155 G. MARTYN, “De lastige eerste levensmaanden van een besluit. Stedelijke en provinciale voordelen ten bate van het vrije en Gemeen-
schapsonderwijs”, TBP 1992, nr. 47, 708-709. 
156 J. BAL, en D. BATAILLIE, “Van sociale voordelen tot lokaal flankerend onderwijsbeleid: een korte analyse”, TORB 2009-10, 66-67. 
157 G. MARTYN, “De lastige eerste levensmaanden van een besluit. Stedelijke en provinciale voordelen ten bate van het vrije en Gemeen-
schapsonderwijs”, TBP 1992, nr. 47, 713. 
158 Art. 7 B.Vl.Reg. van 24 juli 1991 houdende bepaling van de begrippen gezondheidstoezicht en sociale voordelen, BS 6 september 1991. 
159 G. MARTYN, “De lastige eerste levensmaanden van een besluit. Stedelijke en provinciale voordelen ten bate van het vrije en Gemeen-
schapsonderwijs”, TBP 1992, nr. 47, 715. 
160 Omz. 25 juli 1991, JUR1/11/AVW, punt 3.4., zoals geciteerd in J. DE GROOF, De Schoolpactwetgeving: coördinatie en annotatie, 
Antwerpen, Kluwer, 1996, p. 156-161. 



 
30 

ook 90.). Daarnaast waren er, zoals reeds aangehaald, talrijke mogelijkheden161 om de toepassing van 

het vernieuwde artikel 33 Schoolpactwet en het bijhorende uitvoeringsbesluit te omzeilen. Om verder 

te gaan op het voorbeeld van het remgeld kan hier worden aangehaald dat het besluit wel bepaalde dat 

de school aan de ouders het remgeld moest vragen maar of ze het remgeld ook effectief van hen moest 

ontvangen, was een andere zaak. De tijd van vriendenkringen of oudercomités die financieel bijspron-

gen met de zwarte kas van het schoolfeestje, was in de praktijk zeker nog niet voorbij162. Nochtans 

bood het besluit de gemeente de mogelijkheid om zelf controle uit te oefenen op de correcte aanwen-

ding van zijn financiële tussenkomsten aan andere netten. Een dergelijke controle moest echter gebeu-

ren “zonder dat deze […] aanleiding mag geven tot inmenging in het schoolleven zelf”163. Hoe een 

controle zonder inmenging in het schoolleven überhaupt mogelijk zou zijn, is helemaal niet duidelijk. 

Ook de Omzendbrief van 25 juli 1991 brengt geen verduidelijking over die curieuze bepaling.  

 

41. Opvallend is verder ook dat er geen overgangsmaatregelen werden opgenomen voor voordelen die 

waren toegekend vóór de inwerkingtreding van het Besluit van 1991. Nochtans kan dit, gezien de evo-

lutie van een zeer extensieve naar een restrictieve materiële invulling van de sociale voordelen, enige 

verbazing wekken. De oorspronkelijke tekst van het ontwerpbesluit bevatte wel een artikel dat toeliet 

dat gemeenten die vóór het nieuwe besluit andere voordelen toekenden, hiermee door mochten gaan. 

In de uiteindelijke versie was die overgangsmaatregel, na het advies van de Raad van State164, niet 

meer terug te vinden. Dit maakte dat bijvoorbeeld gemeenten die met andere netten een samenwerking 

kenden om gratis leerlingenvervoer te verzorgen dit niet langer konden voorzien met ingang van 1 

september 1991165. Een uitzondering gold wel voor uitgaven die reeds vóór de inwerkingtreding van 

het besluit vastgelegd waren: die konden voor het kalenderjaar 1991 nog worden uitgevoerd voor zo-

ver daartoe op de lopende begroting reeds de nodige middelen waren ingeschreven166. 

 

In alle geval was het duidelijk dat er zeker voor nieuwe initiatieven buiten de drie limitatief opgesom-

de voordelen geen ruimte meer was met ingang van 1 september 1991. Zo kon bijvoorbeeld het aan-

bieden van facultatieve lessen Frans buiten de schooluren, wat overigens ook reeds onder de Omzend-

brief van 1 juni 1960 niet als sociaal voordeel werd beschouwd (zie 24.), uiteraard niet als sociaal 

voordeel worden gekwalificeerd167. Maar ook bij voordelen die zeer dicht bij de drie limitatief opge-

somde sociale voordelen aanleunden, werd er consequent voor een strikte lezing van de artikelen van 

het besluit geopteerd. Zo viel het woensdagmiddagtoezicht buiten de strikte definitie van het ochtend- 

                                                           
161 Zie voor een overzicht: G. MARTYN, “De lastige eerste levensmaanden van een besluit. Stedelijke en provinciale voordelen ten bate van 
het vrije en Gemeenschapsonderwijs”, TBP 1992, nr. 47, 707-717. 
162 G. MARTYN, “De lastige eerste levensmaanden van een besluit. Stedelijke en provinciale voordelen ten bate van het vrije en Gemeen-
schapsonderwijs”, TBP 1992, nr. 47, 711-712. 
163 Art. 8 B.Vl.Reg. van 24 juli 1991 houdende bepaling van de begrippen gezondheidstoezicht en sociale voordelen, BS 6 september 1991. 
164 Adv.RvS L. 20.751 van 6 juni 1991. 
165 G. MARTYN, “De lastige eerste levensmaanden van een besluit. Stedelijke en provinciale voordelen ten bate van het vrije en Gemeen-
schapsonderwijs”, TBP 1992, nr. 47, 710. 
166 Vr. en Antw. BZ Vl.R., 22 juni 1992, 321-322. 
167 Vr. en Antw. Vl.R. BZ 1992, 25 mei 1992, 243. 
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en avondtoezicht168, dat werd gelimiteerd tot het kwartier voor de aanvang van de lessen ’s ochtends 

en het kwartier aansluitend op het beëindigen van de lessen na de middag169.  

 

Op de grootteorde van de bedragen die gepaard gingen met het toekennen van sociale voordelen was 

er, bij gebrek aan een degelijke rapportering, totaal geen zicht170.  

 

42. Concluderend kan worden gesteld dat de Vlaamse Gemeenschap met haar uitvoeringsbesluit heeft 

geopteerd voor een duidelijke breuk met de vroegere afbakening van sociale voordelen zoals die be-

stond onder de Schoolpactwet. Deze nieuwe, beperkende, definitie was noodzakelijk ingevolge de 

uitbreiding naar het Gemeenschapsonderwijs in het kader van het vanaf 1989 constitutioneel veran-

kerde gelijkheidsbeginsel in onderwijszaken. Toch kan er een juridisch vraagteken worden geplaatst 

bij het feit dat de beperkende interpretatie van de sociale voordelen gebeurde langs een besluit en niet 

met een wijziging of opheffing van het artikel 33 van de Schoolpactwet bij decreet. Langs Franstalige 

zijde werden alvast vragen gesteld bij die werkwijze171. Daarenboven is het op zijn minst ironisch te 

noemen dat, juist door het feit dat de nieuwe invulling er kwam bij besluit, de beperking van het be-

grip ‘sociale voordelen’ die zijn oorsprong vond in de uitbreiding ervan naar het Gemeenschapson-

derwijs in het licht van het artikel 17,§4, GW, werd onttrokken aan elke mogelijke toetsing aan het 

gelijkheidsbeginsel door het Arbitragehof.  

 
 
§4: De opheffing van artikel 33 Schoolpactwet voor het basisonderwijs 
 
Een niveaudecreet voor het basisonderwijs 

 
43. De combinatie van de vroegere nationale wetgeving met de nieuwe Gemeenschapsregelgeving 

vanaf 1988 zorgde er voor dat de onderwijsregelgeving er zeker niet transparanter of overzichtelijker 

op werd. De Vlaamse decreetgever bezondigde zich daarenboven snel aan het (zo goed als jaarlijkse) 

gebruik van alomvattende ‘Onderwijsdecreten’. Die decreten wijzigden steeds grote delen van de 

vroegere federale onderwijswetgeving, zonder dit evenwel op een systematische of logische wijze te 

doen172. Ze vormden (en vormen vandaag nog steeds) geen samenhangende gehelen die een welbe-

paald thema regelen of op een bepaald onderwijsniveau van toepassing zijn. Integendeel, het betreft 

een samenraapsel van allerlei materies die op een bepaald ogenblik gewijzigd moeten worden zonder 

enige structuur of logica. 

 

                                                           
168 Vr. en Antw. Vl.R. 1992-1993, 22 februari 1993, 385. 
169 Omz. 25 juli 1991, JUR1/11/AVW, punt 2.2.1., zoals geciteerd in J. DE GROOF, De Schoolpactwetgeving: coördinatie en annotatie, 
Antwerpen, Kluwer, 1996, p. 156-161. 
170 Vr. en Antw. Vl.R. 1994-1995, 21 november 1994, 75; Vr. en Antw. Vl.Parl. 1995-1996, 19 februari 1996, 377 en Vr. en Antw. Vl.Parl. 
1996-1997, 29 november 1996, 462-463. 
171 M.-A. DELVAUX, “Guerre scolaire : suite… et fin. Etude des avantages sociaux dans l’enseignement”, Rev. Rég. Dr. 1996, 232. 
172 L. VENY, Compendium van het Vlaamse onderwijsrecht, Deel I: Dragende beginselen van het onderwijsbestel, Brugge, die keure, 2010, 
p. 33. 
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De algemene decreten die de Vlaamse Gemeenschap per onderwijsniveau zou uitwerken173, vormden 

in zekere mate een tegengewicht voor het juridische labyrint van de onderwijsregelgeving. Met deze 

verschillende ‘niveaudecreten’ stelde de regelgever zich tot doel om per niveau de regelgeving uit te 

zuiveren, te coördineren en te herschrijven174. Voor het leerplichtonderwijs gebeurde dit met het De-

creet van 25 februari 1997 betreffende het basisonderwijs (Decreet Basisonderwijs)175. Dit niveaude-

creet zou de zeer disparate en discontinue regelgeving van het kleuter- en lager onderwijs vervangen 

en stelde zich als doel de volledige regelgeving van het basisonderwijs te bevatten176.   

 

44. Aangezien het met het Decreet Basisonderwijs de bedoeling van de Vlaamse regelgever was om de 

volledige regelgeving van het basisonderwijs hierin onder te brengen177, spreekt het voor zich dat ook 

het toekennen van sociale voordelen aan bod kwam. Die werden ingeschreven in de artikelen 92 tot 95 

(onderafdeling G) van het decreet. Het oude artikel 33 Schoolpactwet werd hierdoor opgeheven, waar-

door de regeling uit de Wet van 29 mei 1959 vanaf dan niet meer van toepassing was op het basison-

derwijs.  

 

De libellering van de artikelen luidde als volgt: 

 

Artikel 92 

§ 1. De provincies en gemeenten kunnen aan het Gemeenschapsonderwijs en het gesubsidieerd vrij 

onderwijs op hun grondgebied geen andere voordelen toekennen dan de sociale voordelen en het ge-

zondheidstoezicht. 

Zij mogen geen enkel onderscheid maken tussen de kinderen, welke scholen die ook bezoeken. 

 

§ 2. Met gezondheidstoezicht wordt bedoeld het preventief medisch schooltoezicht zoals bepaald in de 

wet van 21 maart 1964 en zoals het verzekerd wordt door de diensten van het medisch schooltoezicht 

en de psycho-medisch-sociale centra. 

 

§ 3. Met sociale voordelen wordt bedoeld: 

1° het ochtend- en avondtoezicht buiten de periode van normale aanwezigheid van de leerlingen; 

2° het middagtoezicht voor de tijdsduur van maximaal één uur; 

3° het ter beschikking stellen van de voor het publiek toegankelijk gemeentelijke en provinciale infra-

structuur inzonderheid de sportinfrastructuur maar met uitzondering van de roerende en onroerende 

                                                           
173 Decr.Vl. 12 juni 1991 betreffende de universiteiten in de Vlaamse Gemeenschap, BS 4 juli 1991; Decr.Vl. 13 juli 1994 betreffende de 
hogescholen in de Vlaamse Gemeenschap, BS 31 augustus 1994; Decr.Vl. 25 februari 1997 betreffende het basisonderwijs, BS 17 april 1997 
en Decr.Vl 15 juni 2007 betreffende het volwassenenonderwijs, BS 31 augustus 2007 (ook al kan er voor het volwassenenonderwijs niet echt 
sprake zijn van een niveaudecreet).  
174 Parl.St. Vl.Parl. 1996-1997, nr. 451-1, 2. 
175 Decr.Vl. 25 februari 1997 basisonderwijs, BS 17 april 1997. 
176 Opvallend is dat tot vandaag er geen niveaudecreet bestaat voor het secundair onderwijs. Een soort van niveauregelgeving is wel terug te 
vinden in B.Vl.Reg. 13 maart 1991 betreffende de organisatie van het voltijds secundair onderwijs. 
177 Parl.St. Vl.Parl. 1996-1997, nr. 451-1, 2. 
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goederen uitsluitend bestemd voor de organisatie van het gemeentelijk en provinciaal onderwijs; 

4° de kosten van de toegang tot het zwembad indien het niet behoort tot de gemeentelijke sportinfra-

structuur bedoeld in 3°; 

5° het leerlingenvervoer. 

 

§ 4. De regering legt de voorwaarden vast waaraan de scholen van het gefinancierd onderwijs of ge-

subsidieerd vrij onderwijs moeten voldoen om aanspraak te kunnen maken op de in § 3 bedoelde soci-

ale voordelen. 

 

§ 5. Vragen in verband met de concrete toepassing van dit artikel en klachten betreffende de overtre-

ding ervan kunnen door iedere belanghebbende aanhangig worden gemaakt bij de Commissie laakba-

re praktijken bedoeld in artikel 27. Op advies van bedoelde commissie kan de regering de provinciale 

of gemeentelijke beslissing vernietigen overeenkomstig artikel 94. 

 

Artikel 93 

Elke provinciale en gemeentelijke beslissing inzake een voordeel ten bate van een school van een an-

der schoolbestuur moet onmiddellijk aan de regering en aan de schoolbesturen die op hun respectie-

velijk grondgebied onderwijs organiseren worden meegedeeld. 

 

Artikel 94 

De regering kan de in artikel 93 bedoelde beslissing wegens wetsoverschrijding of schending van het 

algemeen belang binnen een tijdspanne van veertig dagen vanaf de mededeling vernietigen. 

 

Artikel 95 

De provincies en de gemeenten bewaren de staat van gedane uitgaven en van vrijstellingen van tak-

sen en vergoedingen toegekend aan een school van een ander schoolbestuur ter inzage voor de verifi-

catiediensten. 

 

Wat bij de lezing van de artikelen onmiddellijk opvalt, is dat de decretale verankering van de sociale 

voordelen in het Decreet Basisonderwijs een symbiose vormt tussen, enerzijds, de historische grond-

slag van het concept sociale voordelen – zoals het reeds bestond sinds de Schoolpactwet – en, ander-

zijds, de materieel beperkende interpretatie die er sinds het Besluit van 24 juli 1991 in Vlaanderen aan 

werd gegeven. In de Memorie van Toelichting bij het Decreet komen beide aspecten duidelijk naar 

voren: aan de ene kant beoogt de regelgeving concurrentievervalsing te voorkomen maar, aan de ande-

re kant, kan het ook niet de bedoeling zijn om de financiële last van een gemeente of provincie al te 



 
34 

zeer te verzwaren178. Te onderstrepen valt verder dat in de Memorie van Toelichting tevens nadrukke-

lijk wordt gewezen op het feit dat gemeenten en provincies niet enkel als inrichters van onderwijs 

bekeken moeten worden, maar eveneens als de instanties die het algemeen gemeentelijk of provinciaal 

belang moeten behartigen. Het kan met andere woorden niet de bedoeling zijn dat zij, met het geld dat 

ze van al hun belastingplichtigen ontvangen, sociale voordelen zouden voorbehouden voor slechts een 

gedeelte van het onderwijs dat op hun grondgebied wordt gegeven179. 

 

45. Zoals gesteld, bleef de Vlaamse decreetgever in het Decreet Basisonderwijs opteren voor een be-

perkende interpretatie van sociale voordelen. In vergelijking met het Besluit van 24 juli 1991 werden 

echter twee voordelen toegevoegd: de kosten van de toegang tot het zwembad indien het niet behoort 

tot de gemeentelijke sportinfrastructuur en het leerlingenvervoer. Vooral dit laatste was van groot be-

lang: in talrijke gemeenten werd het door de lokale overheden bekostigde leerlingenvervoer immers 

als een echt concurrentiemiddel gebruikt ten aanzien van de andere netten180.  

 

Om de decreetsbepalingen effectief toepasbaar te maken, moest de Vlaamse Regering, zoals bepaald 

in het artikel 92, §4 van het decreet, een uitvoeringsbesluit uitvaardigen. Dit besluit is er echter nooit 

gekomen, wat er voor zorgde dat voor de drie reeds eerder erkende sociale voordelen (het ochtend-, 

middag- en avondtoezicht en de toegang tot de gemeentelijke sportinfrastructuur) verder moest wor-

den teruggevallen op het besluit van 24 juli 1991 en de bijhorende omzendbrief. Het artikel 184 van 

het Decreet Basisonderwijs bepaalde immers dat in afwachting van het in werking treden van besluiten 

in uitvoering van het decreet, de ter zake geldende regelgeving van toepassing bleef. De uitvoering van 

de twee ‘nieuwe’ sociale voordelen bleef hierdoor problematisch, wat vooral met betrekking tot het 

leerlingenvervoer aanleiding gaf tot heel wat discussies181. 

 

Het uitblijven van uitvoeringsbesluiten betekende echter geenszins dat gemeenten na de inwerkingtre-

ding van het Decreet Basisonderwijs initiatieven konden nemen die tegen de in artikel 92 opgenomen 

bepaling ingingen. Het opnemen van het leerlingenvervoer als sociaal voordeel bracht immers een 

stand-still-verplichting182 met zich mee. Bestaande initiatieven die reeds bestonden voordat het De-

creet Basisonderwijs in werking trad, konden zodoende onder dezelfde voorwaarden worden voortge-

zet. Van nieuwe initiatieven die enkel voor de leerlingen van het gemeenteonderwijs golden, kon ech-

ter geen sprake meer zijn.  

 

 

 
                                                           
178 Parl.St. Vl.Parl. 1996-1997, nr. 451-1, 28-34. 
179 Parl.St. Vl.Parl. 1996-1997, nr. 451-1, 34. 
180 Parl.St. Vl.Parl. 2006-2007, nr. 1315-1, 4. 
181 Parl.St. Vl.Parl. 2006-2007, nr. 1315-1, 4. 
182 Hand. Vl.Parl. 1998-1999, 4 maart 1999, 1; Parl.St. Vl.Parl. 2006-2007, nr. 1315-1, 9. 
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De Commissie Laakbare Praktijken 

 
46. In uitvoering van de artikelen 27, 51 en 52 van het Decreet Basisonderwijs werd met het Besluit 

van de Vlaamse Regering van 17 juni 1997 overgegaan tot de oprichting van de Commissie Laakbare 

Praktijken183. Die commissie verkreeg de bevoegdheid om klachten en vragen te behandelen met be-

trekking tot oneerlijke concurrentie tussen scholen, politieke propaganda, verkooppraktijken, praktij-

ken in strijd met de kosteloze toegang en praktijken in strijd met de regelgeving op de sociale voorde-

len184. Ouders of schoolbesturen konden met andere woorden vanaf dan terecht bij deze commissie om 

vragen te stellen of een klacht in te dienen met betrekking tot sociale voordelen. 

 

Wat de juridische aard van de commissie betreft, is er nooit discussie geweest over het feit dat deze 

optrad in de hoedanigheid van een orgaan van actief bestuur185. Aangezien de Commissie Laakbare 

Praktijken enkel met een louter adviserende taak was belast, konden haar beslissingen niet als eenzij-

dige bestuurshandelingen worden opgevat. Aan de uitspraken van de commissie waren met andere 

woorden geen rechtsgevolgen verbonden voor de betrokken partijen. Dit betekende niet dat de advie-

zen door de betrokken partijen niet moesten worden opgevolgd. Na de zitting werd het advies van de 

commissie, samen met het dossier van de behandelde klacht, immers onmiddellijk doorgestuurd naar 

de bevoegde minister186. Op grond van dit advies besliste de regering dan of de gemeentelijke of pro-

vinciale beslissing inzake een voordeel ten bate van een school van een ander schoolbestuur al dan niet 

vernietigd moest worden wegens wetsoverschrijding of schending van het algemeen belang187.  

 

47. Het loont de moeite om de uitspraken van de Commissie Laakbare Praktijken van naderbij te be-

kijken. In de periode van 1997 tot 2001188 ontving de commissie 8 klachten en 7 vragen met betrek-

king tot sociale voordelen189. 

 

De vragen die aan de commissie werden gesteld, hielden in de eerste plaats verband met preciseringen 

inzake het materiële toepassingsgebied van de decreetsartikelen. In de antwoorden van de commissie 

wordt nogmaals duidelijk dat de sociale voordelen in het Decreet Basisonderwijs limitatief zijn opge-

somd en dat alle andere mogelijke voordelen die door een gemeente aan haar instelling(en) worden 

toegekend, niet als een sociaal voordeel kunnen worden gekwalificeerd. Zo vallen het gratis ter be-

schikking stellen van vuilniszakken190, het opsplitsen van een tweede leerjaar door het aanstellen van 

                                                           
183 B.Vl.Reg. 17 juni 1997 betreffende de Commissie laakbare praktijken, BS 2 augustus 1997. 
184 Art. 8 B.Vl.Reg. 17 juni 1997 betreffende de Commissie laakbare praktijken, BS 2 augustus 1997. 
185 M. VENY en L. VERBEECK, Rechtsbescherming in onderwijsverband, syllabus Master in de rechten, p. 61 (onuitg.). 
186 Art. 14 B.Vl.Reg. 17 juni 1997 betreffende de Commissie laakbare praktijken, BS 2 augustus 1997. 
187 Art. 17 B.Vl.Reg. 17 juni 1997 betreffende de Commissie laakbare praktijken, BS 2 augustus 1997. 
188 Ingevolge het Mozaïekdecreet van 13 juli 2001 verloor de commissie haar bevoegdheid ten overstaan van disputen over sociale voordelen. 
Hetzelfde decreet wijzigde tevens de benaming van de commissie in Commissie Zorgvuldig Bestuur (zie 49.).  
189 Het eindverslag Commissie Laakbare Praktijken is terug vinden op: 
 http://www.ond.vlaanderen.be/zorgvuldigbestuur/pdf/EindverslagCLP.pdf  
190 Comm. Laakbare Praktijken, Vraag 98/41, 15 december 1998 (onuitg.). 



 
36 

een extra leraar op kosten van de gemeente191 of het schenken van computers die werden aangeschaft 

met het oog op de verkiezingen192 logischerwijze niet onder het toepassingsgebied van het artikel 92 

Decreet Basisonderwijs. 

 

Door het uitblijven van een uitvoeringsbesluit wekt het geen verwondering dat de commissie zich 

tevens moest uitspreken over het materiële toepassingsgebied van de toegang tot het zwembad en het 

leerlingenvervoer, de twee ‘nieuwe’ sociale voordelen. Beide werden door de commissie beperkend 

geïnterpreteerd. Zo werden met de kosten verbonden aan de toegang tot het zwembad enkel de inkom-

prijs bedoeld en niet het vervoer tussen de school en het zwembad193. Enkel in het geval dat het ge-

meentebestuur de toegang tot het zwembad financierde voor haar eigen leerlingen, zou het dit ook 

behoren te doen voor de leerlingen van de andere netten op het grondgebied194. 

 

Eenzelfde beperkende interpretatie werd gegeven aan het leerlingenvervoer: voor de commissie om-

helsde dit uitsluitend het vervoer tussen de woonplaats van de leerling en de schoolgebouwen195 en 

niet de verplaatsingen tijdens de schooluren in het kader van bijvoorbeeld een museumbezoek. Een 

dissidente stem niet te na gesproken196, was dit overigens de interpretatie die reeds sinds 1959 gold ten 

aanzien van het leerlingenvervoer als sociaal voordeel. De stand-still-verplichting aangaande de reeds 

eerder genomen initiatieven in het kader van leerlingenvervoer, werd daarnaast in deze uitspraak on-

derstreept. 

 

Wat het materiële toepassingsgebied betreft, kreeg de commissie ook nog de vraag of het in erfpacht 

geven door de gemeente van vroegere schoolgebouwen aan een privéschool een sociaal voordeel 

vormde197. Aangezien het in deze zaak een onderwijsinstelling betrof die niet gefinancierd of gesubsi-

dieerd werd door de Vlaamse Gemeenschap, moest de commissie zich echter niet uitspreken. De bepa-

lingen over sociale voordelen vinden immers enkel toepassing op door de Vlaamse Gemeenschap ge-

financierde of gesubsidieerde instellingen.  

  

48. Naast het beantwoorden van vragen over de toepassing van de sociale voordelen, bestond de taak 

van de Commissie Laakbare Praktijken er ook in klachten te behandelen over de toepassing van de 

decreetsartikelen betreffende sociale voordelen. In totaal werden er bij de commissie 8 klachten inge-

diend. 

                                                           
191 Comm. Laakbare Praktijken, Vraag 98/41, 15 december 1998 (onuitg.). 
192 Comm. Laakbare Praktijken, Vraag 98/41, 15 december 1998 (onuitg.). 
193 Op te merken valt dat met het art. 4 Decr.Vl. 20 oktober 2000 betreffende het onderwijs XII (Ensor), BS 16 december 2000 er een artikel 
92bis werd ingevoegd in het Decreet Basisonderwijs waarvan de verwoording luidde: “in afwijking van artikel 92, § 3, 3° en 4°, van dit 
decreet, worden de kosten verbonden aan het verstrekken van één schooljaar gratis zwemmen, waar elke leerling lager onderwijs recht op 
heeft, niet als sociaal voordeel beschouwd”. 
194 Comm. Laakbare Praktijken, Vraag 98/34, 10 oktober 1998 (onuitg.); Comm. Laakbare Praktijken, Vraag 98/45, 15 december 1998 
(onuitg.) en Comm. Laakbare Praktijken, Vraag 00/79, 3 april 2000 (onuitg.). 
195 Comm. Laakbare Praktijken, Vraag 98/45, 15 december 1998 (onuitg.). 
196 Zie voetnoot 95.  
197 Comm. Laakbare Praktijken, Vraag 00/73, 25 januari 2000 (onuitg.). 
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Drie klachten198, werden door de commissie onontvankelijk verklaard wegens een gebrek aan belang 

van de indiener van de klacht. De commissie gebruikte voor de beoordeling van het belang van de 

verzoekende partij dezelfde definiëring die eraan wordt gegeven in de rechtspraak van de Raad van 

State: een verzoeker moet een nadeel ondervinden door de bestreden beslissing. Hij heeft belang bij 

zijn vordering als die vordering dat nadeel ten minste gedeeltelijk kan verhelpen en het vernietigen van 

de beslissing voor de verzoeker dus een voordeel kan meebrengen199. De Commissie Laakbare Praktij-

ken hanteerde derhalve dezelfde criteria als de Raad van State om te bepalen of de verzoeker blijk gaf 

van het vereiste belang200. Bij de voornoemde klachten, die alle drie werden ingediend door een ge-

meenteraadslid, bleek hier echter geen sprake van te kunnen zijn. Een van de verzoekers beriep zich, 

in zijn uitoefening van een openbare functie, op een functioneel belang om de klacht aanhangig te 

maken201. Een dergelijk belang kan evenwel enkel worden ingeroepen indien de prerogatieven van het 

mandaat of van de instelling waartoe de betrokkene behoort, miskend zijn202. In het geval van een 

klacht met betrekking tot sociale voordelen kan hiervan uiteraard geen sprake zijn.  

 

De vijf andere klachten waren wel ontvankelijk. De opbouw van de standpunten van de commissie 

gebeurde in de verschillende zaken op een gelijklopende manier: vooreerst een controle of de voorde-

len voorkomen in de limitatieve opsomming in het Decreet Basisonderwijs, gevolgd door een eventue-

le verdere aftoetsing aan de voorwaarden opgenomen in de Omzendbrief van 25 juli 1991 die nog 

steeds van toepassing bleef voor de ‘oude’ sociale voordelen. Vier van de vijf klachten werden uitein-

delijk in strijd bevonden met het Decreet Basisonderwijs.  

 

Een eerste klacht betrof het organiseren van studieopvang voor de leerlingen van de eerste en tweede 

graad van het basisonderwijs, dat volgens de commissie als sociaal voordeel moest worden gezien. Die 

studieopvang moest, zoals bepaald in de omzendbrief, immers als avondtoezicht worden geïnterpre-

teerd. Aangezien het avondtoezicht expliciet was opgenomen als sociaal voordeel in het besluit van 

1991, moest de gemeente Sint-Agatha-Berchem dan ook de organisatie van haar ‘takenschool’, die 

uitsluitend toegankelijk was voor de leerlingen van de gemeente- en vrije school maar niet voor de 

leerlingen van het Gemeenschapsonderwijs, stopzetten of anders toegankelijk maken voor alle leerlin-

gen van de eerste twee jaren van het basisonderwijs op haar grondgebied203.  

 

                                                           
198 Comm. Laakbare Praktijken, Klacht 98/27, 10 november 1998 (onuitg.); Comm. Laakbare Praktijken, Klacht 99/48, 14 april 1999 (on-
uitg.) en Comm. Laakbare Praktijken, Klacht 00/67, 25 januari 2000 (onuitg.). 
199 A. MAST (ed.), Overzicht van het  Belgisch administratief recht, Mechelen, Kluwer, 2006, p. 950-951. 
200 Het belang van betrokkene dient persoonlijk, actueel, rechtstreeks, zeker en wettig te zijn (zie: P. LEWALLE, Contentieux administratif, 
Brussel, Larcier, 2008, nr. 513; S. LUST, “Tussen objectief en subjectief beroep: belang en hoedanigheid in de procedure voor de Raad van 
State”, in: X., Goed procesrecht. Goed Procederen, XXIXe Postuniversitaire Cyclus Willy Delva, Mechelen, Kluwer, 2004, p. 621-702 en 
A. MAST [ed.], Overzicht van het Belgisch administratief recht, Mechelen, Kluwer, 2006, p. 951). 
201 Comm. Laakbare Praktijken, Klacht 99/48, 14 april 1999 (onuitg.). 
202 S. LUST, Rechtsbescherming tegen de administratieve overheid: een inleiding, Brugge, die keure, 2008, p. 95. 
203 Comm. Laakbaren Praktijken, Klacht 98/11, 28 april 1998 (onuitg.). 
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Een tweede klacht betrof de gemeente Retie die buitenschoolse opvang voorzag voor haar eigen ge-

meentelijk onderwijs, maar niet voor het Gemeenschapsonderwijs. De gemeente riep hiervoor ter 

rechtvaardiging in dat zij het voordeel enkel wou toekennen indien er ten minste tien leerlingen per 

school gebruik van maakten. De commissie wees erop dat het voor gemeenten inderdaad toegelaten 

was een eigen normenstelsel uit te werken voor het toekennen van voordelen. De omzendbrief stelde 

echter ook dat voor het middagtoezicht een school, ongeacht het aantal leerlingen, steeds recht had op 

één opzichter. Naar analogie met die bepaling oordeelde de commissie dan ook dat voor het ochtend- 

en avondtoezicht een school steeds recht heeft op één opzichter ongeacht het aantal leerlingen. Het 

gemeentebestuur van Retie kon met andere woorden geen minimum aantal leerlingen opleggen om 

recht te hebben op een tussenkomst voor de voor- en naschoolse opvang.  

 

Een derde zaak betrof een klacht tegen het gemeentebestuur van Jette dat aan de leerlingen die buiten 

de gemeente woonden een extra bijdrage vroeg voor de opvang na de schooluren204. De gemeente Jette 

argumenteerde dat er geen enkele wettelijke norm bestond die uitdrukkelijk verbood om verschillende 

bijdragen te vragen aan de leerlingen die wel of niet in de gemeente zijn gedomicilieerd. De ingestelde 

discriminatie was volgens de gemeente verder geoorloofd en redelijk daar het gemeentelijk onderwijs 

werd geconfronteerd met een steeds grotere instroom van leerlingen die niet in Jette gedomicilieerd 

waren en die nagenoeg allemaal gebruik maakten van de opvangdiensten. Aangezien ouders die wel in 

Jette gedomicilieerd waren reeds bijdroegen aan die opvang door de betaling van de gemeentelijke 

belastingen, leek de maatregel hun niet-discriminatoir te zijn zolang de maatregel maar op dezelfde 

wijze werd toegepast in alle onderwijsnetten. De commissie oordeelde echter dat een dergelijk onder-

scheid tussen kinderen naar gelang hun woonplaats niet toelaatbaar was. Een bijkomend criterium 

hanteren, in casu de woonplaats van een leerling, om een onderscheid te maken tussen kinderen van 

eenzelfde school werd strijdig bevonden met de regeling van sociale voordelen. Die mogelijkheid was 

trouwens ook nergens in de omzendbrief opgenomen. Op te merken valt dat het maken van een onder-

scheid tussen leerlingen op grond van hun woonplaats reeds veel langer een heikel punt was in de re-

gelgeving op sociale voordelen (zie 20. tot 22.) 

 

De vierde klacht betrof het door de gemeente Kruishoutem gratis ter beschikking stellen van lokalen 

aan het vrij gesubsidieerd onderwijs205. Daar een gemeente aan een instelling van het vrij onderwijs 

geen andere voordelen kon toekennen dan degene opgesomd in het artikel 92, §3 van het Decreet Ba-

sisonderwijs, oordeelde de commissie logischerwijze dat het ter beschikking stellen van lokalen in 

strijd was met de reglementering inzake sociale voordelen. Aan te stippen bij deze zaak is wel dat door 

                                                           
204 Comm. Laakbare Praktijken, Klacht 00/87, 5 juli 2000 (onuitg.). Deze klacht had voorafgaandelijk het onderwerp uitgemaakt van een 
vraag aan de Commissie Laakbare Praktijken, waar hetzelfde standpunt werd ingenomen (Comm. Laakbaren Praktijken, Vraag 00/64, 25 
januari 1997 [onuitg.]). 
205 Comm. Laakbare Praktijken, Klacht 99/52, 16 juni 1999 (onuitg.). 
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het sluiten van een huurovereenkomst met het vrij onderwijs de onwettige toestand op het moment van 

het behandelen van de klacht reeds een einde had genomen.  

 

Niet strijdig met de regeling op sociale voordelen werd de bevoordeling van het stedelijk ‘Half-

Internaat’ van Mechelen bevonden waar een bijkomend uur per schooldag ochtend- en avondtoezicht 

werd georganiseerd. Die bevoordeling van de eigen instelling door de stad Mechelen was immers ge-

steund op een vooraf vastgelegd normenstelsel: het half-internaat was de enige school die dagelijks 

tussen 7u ’s ochtends en 19u ’s avonds open was. De stad Mechelen benadeelde met andere woorden 

hiermee geen andere vergelijkbare scholen aangezien er geen enkele andere school dezelfde openings-

uren had. Indien er binnen het basisonderwijs echter wel een gelijkaardige school zou hebben bestaan, 

dan zou uiteraard eveneens aan die school, op grond van het opgestelde normenstelsel, hetzelfde voor-

deel moeten zijn verleend.  

 

Afschaffing Commissie Laakbare Praktijken 

 
49. Ingevolge het Decreet betreffende het Onderwijs van 13 juli 2001 (Onderwijsdecreet XIII of het 

zogenaamde Mozaïekdecreet)206 werd het contentieux met betrekking tot de sociale voordelen aan de 

bevoegdheid van de Commissie Laakbare praktijken (vanaf dan Commissie Zorgvuldig Bestuur) ont-

trokken207. Op inhoudelijk vlak werd hiervoor als reden aangehaald dat de Commissie Zorgvuldig 

Bestuur zich bovenal focuste op een controle van de aanwending van de door de overheid toegekende 

werkingsmiddelen208. Doordat de sociale voordelen zich per definitie buiten de werkingsmiddelen 

situeren en veeleer een beperking van de beleidsruimte van gemeenten en provincies betreffen, kwam 

de toepassing ervan opnieuw volledig onder het bestuurlijk toezicht van de Vlaamse Regering. Con-

creet hield dit toezicht in dat alle beslissingen inzake sociale voordelen aan de regering en aan de 

schoolbesturen op het grondgebied van de gemeente meegedeeld moesten worden. De regering kon 

dan ambtshalve de gemeente- of provinciebeslissing vernietigen binnen een termijn van 40 kalender-

dagen. De rechtsbescherming van de andere schoolbesturen bestond er verder in dat zij een annulatie-

beroep konden instellen bij de Raad van State209. Voorafgaand hieraan was het mogelijk een bezwaar-

schrift in te dienen bij de Vlaamse Regering en dit binnen de termijn van veertig dagen die de regering 

had om de beslissing die sociale voordelen toekent, te vernietigen. Dit beroep bij de toezichthoudende 

overheid stuitte de termijn voor het indienen van een annulatieberoep bij de Raad van State. 

 

Naast de inhoudelijke reden van het onttrekken van de sociale voordelen aan de bevoegdheid van de 

Commissie Zorgvuldig Bestuur, was er ook nog een meer juridisch-technische reden. De termijn voor 

                                                           
206 Decr.Vl. 13 juli 2001 betreffende het Onderwijs XIII – Mozaïek, BS 27 november 2001. 
207 Art. V.5. Decr.Vl. 13 juli 2001 betreffende het Onderwijs XIII – Mozaïek, BS 27 november 2001. 
208 Parl.St. Vl.Parl. 2000-2001, nr. 729-1, 18. 
209 In tegenstelling tot de periode voor de communautarisering van het onderwijs, zijn er ons geen arresten bij de Raad van State bekend 
betreffende sociale voordelen na 1988.   
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het indienen van een annulatieberoep bij de Raad van State wordt immers slechts gestuit indien het 

beroep bij de toezichthoudende overheid – i.e. de Vlaamse Regering – binnen zestig dagen na de ken-

nisneming van de betwiste rechtshandeling wordt ingesteld. Het indienen van een klacht bij de Com-

missie Laakbare Praktijken die enkel over een adviesfunctie beschikte210, stuitte met andere woorden 

die termijn niet hetgeen de rechtsbescherming van schoolbesturen en privépersonen niet ten goede 

kwam. 

 
 
§5: Samenvattend 
 
50. Een decennium na de communautarisering van het onderwijs zijn er in de Vlaamse Gemeenschap 

duidelijk nieuwe beleidsopties waar te nemen met betrekking tot sociale voordelen. Van de creatie van 

een eenduidig juridisch kader kan tezelfdertijd echter geenszins sprake zijn. Zo kwam er met de ophef-

fing van artikel 33 Schoolpactwet voor het basisonderwijs een nieuwe regelgeving tot stand. Voor het 

secundair onderwijs bleef een gelijkaardige regeling echter uit. Dit maakte dat de Schoolpactwet nog 

steeds van toepassing bleef, al werd de vroegere extensieve uitlegging ervan getemperd door het Be-

sluit van 1991. Echter, ook voor het basisonderwijs was alles verre van opgehelderd. Voor de ‘nieuwe’ 

sociale voordelen werd er immers geen uitvoeringsbesluit genomen. Het is dan ook niet verwonderlijk 

dat het na 1997 vooral op het vlak van de twee nieuwe sociale voordelen was dat er grote ongelijkhe-

den bleven bestaan tussen de verschillende onderwijsnetten. Een onderzoek naar de studiekosten in het 

basisonderwijs toonde zo aan dat terwijl 80% van de scholen van het officieel gesubsidieerd onderwijs 

in 1999 konden genieten van een door de gemeente gefinancierd leerlingenvervoer, dit slechts voor 

een kleine 10% van de scholen van het gemeenschaps- en vrij gesubsidieerd onderwijs het geval 

was211. Bij de reeds in het besluit opgenomen voordelen bleken de verschillen tussen de netten minder 

significant, al was het ook hier duidelijk dat de regelgeving rond sociale voordelen geregeld met de 

voeten werd getreden212. Ook enquêtes van het Vlaamse Secretariaat van het Katholiek Onderwijs 

(VSKO) gaven eenzelfde tendens weer213. Kortom, ondanks de beleidsinitiatieven van de Vlaamse 

regelgever op het vlak van sociale voordelen bleef de hele materie in een zekere nevel gehuld214. 

 

                                                           
210 Art. 11, 2°, B.Vl.Reg. 17 juni 1997 betreffende de Commissie laakbare praktijken, BS 2 augustus 1997. Klachten betreffende sociale 
voordelen dienden door de Commissie behandeld te worden binnen de 21 dagen na ontvangst ervan. 
211 J. BOLLENS en J.-P. VERHAEGHE, Studiekosten in het basisonderwijs, Hoger Instituut voor de Arbeid, KUL-RUG, 1999; zoals aange-
haald in: DELOITTE en TOUCHE, Inkomsten en uitgaven van scholen in Vlaanderen: kwantificering van objectiveerbare verschillen, 
Brussel, 2001, p. 408. Het dient onderstreept te worden dat deze cijfers, gezien de beperktheid van de steekproef, met de nodige omzichtig-
heid moeten bekeken worden.  
212 Uit het in voorgaande voetnoot geciteerde onderzoek van J. BOLLENS en J.-P. VERHAEGHE kwamen voor het kalenderjaar 1998 
volgende verschillen naar voren: het avond- en ochtendtoezicht werd toegekend aan 60% van de scholen van het officieel gesubsidieerd 
onderwijs tegenover 17% en 28% voor het gemeenschaps- en vrij gesubsidieerd onderwijs; het middagtoezicht werd toegekend aan 67% van 
de scholen van het officieel gesubsidieerd onderwijs tegenover 23% en 26% voor het gemeenschaps- en vrij gesubsidieerd onderwijs; gratis 
toegang tot het gemeentelijk zwembad werd toegekend aan 13% van de scholen van het officieel gesubsidieerd onderwijs tegenover 15% en 
7% voor het gemeenschaps- en vrij gesubsidieerd onderwijs; gratis toegang tot de gemeentelijke sportinfrastructuur werd toegekend aan 53% 
van de scholen van het officieel gesubsidieerd onderwijs tegenover 7% en 19% voor het gemeenschaps- en vrij gesubsidieerd onderwijs. 
213 X., “Sociale voordelen: waakzaamheid blijft geboden”, Ba(r)ometer 1999, nr. 4. 
214 DELOITTE en TOUCHE, Inkomsten en uitgaven van scholen in Vlaanderen: kwantificering van objectiveerbare verschillen, Brussel, 
2001, p. 408. 
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AFDELING II: Franse Gemeenschap 
 
 
§1: De verdere definiëring van sociale voordelen door de rechtspraak 
 
51. In tegenstelling tot de Vlaamse Gemeenschap waar tijdens het eerste decennium na de communau-

tarisering van het onderwijs een aantal vernieuwende beleidsinitiatieven werd genomen op het vlak 

van sociale voordelen (de opname van het Gemeenschapsonderwijs als begunstigde, de beperkende 

materiële interpretatie van sociale voordelen en de opheffing van artikel 33 Schoolpactwet voor het 

basisonderwijs), bleven in de Franse Gemeenschap gelijkaardige maatregelen achterwege. Meer dan in 

Vlaanderen kon de toepassing van de regelgeving rond sociale voordelen dan ook problematisch wor-

den genoemd aangezien de Schoolpactwet verder zijn volledige uitwerking kende. Door het uitblijven 

van wetgevende initiatieven bleven gemeenten, provincies en scholen met andere woorden overgele-

verd aan de rechtspraak omtrent de interpretatie van artikel 33. Met een aantal ‘innovatieve’ rechterlij-

ke uitspraken in de eerste helft van de jaren negentig werd de rechtsonzekerheid omtrent de sociale 

voordelen er daarenboven niet bepaald kleiner op.  

 

52. De rechtspraak van de Raad van State vóór de communautarisering van het onderwijs werd hoger 

reeds besproken (zie hoofdstuk 2). Enerzijds, trad de Raad van State hierin op bij annulatieberoepen 

tegen beslissingen van de toezichthoudende overheid. Anderzijds, in veeleer uitzonderlijke gevallen, 

werden er bij de Raad tevens rechtstreekse annulatieberoepen ingesteld tegen beslissingen over sociale 

voordelen van een gemeente- of provincieraad. In dit laatste geval mag uiteraard niet uit het oog wor-

den verloren dat een beroep bij de Raad van State nooit een herstelvordering kon zijn, maar louter een 

objectief contentieux vormde. Het enige wat de verzoeker hiermee kon bekomen, was de vernietiging 

van de kwestieuze handeling betreffende sociale voordelen uitgevaardigd door een gemeente- of pro-

vincieraad.  

 

Tegenover het objectief contentieux staat het subjectief contentieux dat voor de burgerlijke rechtban-

ken kan worden gebracht en niet tot doel heeft een bestuurshandeling te vernietigen maar wel een 

recht van de verzoeker wil erkennen die hiervoor dan meestal een financiële schadevergoeding be-

komt. Het feit dat ook de burgerlijke rechtbanken bevoegd zijn om kennis te nemen van geschillen 

betreffende sociale voordelen, is gesteund op de artikelen 144 en 145 van de Grondwet. Die bepalen 

dat geschillen over zowel burgerlijke als politieke rechten behoren tot de bevoegdheid van de recht-

banken, behoudens de – voor de politieke rechten – bij wet gestelde uitzonderingen. Sociale voordelen 

zijn politieke rechten in de betekenis van het artikel 145 GW215 en de burgerlijke rechtbanken zijn 

bijgevolg bevoegd om kennis te nemen van klachten hierover, aangezien er voor disputen omtrent 

                                                           
215 M.-A. DELVAUX, “Guerre scolaire : suite… et fin. Etude des avantages sociaux dans l’enseignement”, Rev. Rég. Dr. 1996, 235. 
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sociale voordelen geen wettelijke uitzondering bestaat op die materiële bevoegdheid216. In de Franse 

Gemeenschap is er op het einde van de jaren tachtig en in het begin van de jaren negentig een duidelij-

ke evolutie te merken waarbij ouders en scholen die zich tekort gedaan voelen op het vlak van door de 

gemeente of provincie al dan niet toegekende sociale voordelen, zich wenden tot de justitiële rechter. 

Hier ging het de verzoekende partijen er om hun subjectief recht op sociale voordelen gehonoreerd te 

zien waarbij een schending van dit recht kan leiden tot de veroordeling van de betreffende gemeente of 

provincie tot het betalen van het in zake zijnde bedrag. Afhankelijk van de grootteorde van de bedra-

gen werden de zaken rond sociale voordelen ingeleid bij, ofwel het vredegerecht217, ofwel de recht-

bank van eerste aanleg218.  

 

53. Een eerste vonnis in de Franse Gemeenschap is de uitspraak van de Rechtbank van Eerste Aanleg 

te Luik van 21 juni 1988219. De ouders van een groep leerlingen van het katholiek onderwijs van de 

gemeente Fléron dienden hier klacht in tegen het feit dat het gemeentebestuur enkel voor de leerlingen 

van zijn eigen instellingen financieel tussenbeide kwam inzake de toegang tot het zwembad. De rech-

ter stelde de ouders in het gelijk en steunde zijn beslissing op het feit dat de voorbereidende werk-

zaamheden van de Schoolpactcommissie en de Omzendbrief van 1 juni 1960 de toegang tot het 

zwembad220 expliciet vermeldden als een sociaal voordeel. Die rechtspraak was, met andere woorden, 

weinig verrassend te noemen: het betrof hier wat men zou kunnen noemen een ‘historisch sociaal 

voordeel’, waarbij er eigenlijk geen twijfel over kon bestaan dat het inderdaad als zodanig moest wor-

den beschouwd. Wel kunnen vragen worden gesteld bij de opbouw van de argumentatie van de rech-

ter: enerzijds, werd ten zeerste benadrukt dat het steeds de bedoeling is geweest dat sociale voordelen 

als een evolutief gegeven werden beschouwd maar, anderzijds, beperkte hij zijn argumentatie tot het 

verwijzen naar een omzendbrief van bijna 40 jaar oud. De gemeente werd door de Luikse Rechtbank 

uiteindelijk veroordeeld tot het terugbetalen aan de ouders van de toegangsgelden voor het zwembad. 

 

54. Interessanter wordt het in zaken waar rechters zich moesten uitspreken over voordelen die niet als 

sociaal voordeel waren opgenomen of expliciet vermeld stonden als zijnde geen sociaal voordeel in de 

ondertussen verouderde Omzendbrief van 1 juni 1960. In die gevallen kon de rechter immers niet te-

rugvallen op de sowieso slechts indicatieve omzendbrief en moest hij zelf overgaan tot een interpreta-

tie van de regelgeving in het licht van de gewijzigde maatschappelijke context.  

 

                                                           
216 Parl.St. Parl.Fr.Gem. 1998-1999, nr. 296-1, 193. 
217 Het vredegerecht neemt kennis van alle vorderingen waarvan het bedrag 1.860 EUR niet te boven gaat (art. 590 Ger.W.). 
218 De rechtbank van eerste aanleg neemt kennis van alle vorderingen, behalve die welke rechtstreeks voor het hof van beroep en het Hof van 
Cassatie komen (art. 568 Ger.W.). 
219 Rb. Luik 21 juni 1988, opgenomen in G. GENERET, “Les avantages sociaux dans l’enseignement”, C.H. CRISP 1999, nr. 1637-1638, p. 
18-20. Het betreft met andere woorden nog een rechtszaak die dateert van vlak voor de inwerkingtreding van de bevoegdheidsoverdracht van 
het onderwijs naar de Gemeenschappen.  
220 Omz. 1 juni 1960, BS 7 juli 1960, 5.243, punt B, I, e. 
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Zo werd in 1992 bij de Vrederechter van Tubeke221 een klacht ingediend door vier leraren uit het vrij 

onderwijs tegen de organisatie van naschoolse huiswerkbegeleiding voor de kinderen van het gemeen-

telijk onderwijs van Rebecq. In eerste instantie bouwde, net zoals de Rechtbank te Luik in 1988, het 

vredegerecht het kader op waarbinnen het zijn beslissing zou nemen. Ook hier werd verwezen naar het 

evolutieve karakter van de sociale voordelen en het feit dat het aan de rechtspraak toekwam om het 

begrip in te vullen. Het vredegerecht verwees naar het niet verordenende karakter van de omzendbrief 

en week hier expliciet van af222 door te stellen dat studieopvang wel degelijk als een sociaal voordeel 

kon worden beschouwd. Door het feit dat het de leraren waren die de klacht indienden en niet de ou-

ders of de inrichtende macht van de school zelf, kon er logischerwijze door een gebrek aan belang niet 

worden ingegaan op de vraag tot het bekomen van een schadevergoeding223.  

 

55. Een schadevergoeding was daarentegen wel mogelijk wanneer dezelfde zaak werd ingediend bij de 

Rechtbank van Eerste Aanleg te Nijvel, dit door de inrichtende macht van de “Ecoles libres de 

Quenast” tegen de gemeente Rebecq224. In dit vonnis werd een grondiger argumentatie opgebouwd 

dan het geval was bij het Vredegerecht te Tubeke. De rechtbank verwees vooreerst naar het arrest van 

de Raad van State van 9 mei 1988 waarin tevens het avondtoezicht werd erkend als sociaal voordeel 

(zie 26.). Vervolgens moest worden nagegaan of de huiswerkbegeleiding kon worden gekwalificeerd 

als een toezicht of veeleer als een studieopvang die in het verlengde lag van de eigenlijke opdracht van 

een onderwijsinstelling. Hierbij inspireerde de Rechtbank te Nijvel zich op de rechtspraak van de Raad 

van State waarin reeds de argumentatie werd ontwikkeld dat een voordeel dat in het verlengde ligt van 

de eigenlijke onderwijstaak van een instelling, nooit als een sociaal voordeel kan worden opgevat (zie 

25.). De Nijvelse rechter zou uiteindelijk oordelen dat de huiswerkbegeleiding in de gemeente Rebecq 

in de eerste plaats als een loutere opvang moest worden gezien, veeleer dan dat er een pedagogisch 

aspect aan verbonden was. De gemeente werd dan ook veroordeeld tot het betalen van een schadever-

goeding aan de inrichtende macht van het vrij onderwijs.  

 

56. De veruit meest ophefmakende uitspraak over sociale voordelen in de Franse Gemeenschap betrof 

het vonnis van de Rechtbank van Eerste Aanleg te Hoei van 21 december 1995225. Die zaak handelde 

over een klacht van de ouders en van de inrichtende macht van het vrij onderwijs van Hannuit tegen de 

gemeente voor het toekennen aan de leerlingen van het gemeentelijk onderwijs van vijf voordelen 

waarvan het vrij onderwijs niet kon genieten: gratis toegang tot het zwembad, voor- en naschoolse 

opvang, middagtoezicht, de organisatie van openluchtklassen en sneeuwklassen, en het uitreiken van 

geschenken bij het beëindigen van de kleuterklas. 

                                                           
221 Vred. Tubeke 15 september 1992, opgenomen in G. GENERET, “Les avantages sociaux dans l’enseignement”, C.H. CRISP 1999, nr. 
1637-1638, p. 20. 
222 Omz. 1 juni 1960, BS 7 juli 1960, 5.243, punt B, III, f. 
223 Zie hierover ook: X. GHUYSEN, “Les avantages sociaux”, Scolanews 1998, nr. 6, 7. 
224 Rb. Nijvel 14 november 1996, opgenomen in G. GENERET, “Les avantages sociaux dans l’enseignement”, C.H. CRISP 1999, nr. 1637-
1638, p. 23-25. 
225 Rb. Hoei 21 december 1995, Rev. Rég. Dr. 1995-1996, 343-346. 
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Inzake de toegang tot het zwembad bouwde de rechtbank van Hoei een volledig gelijkaardige redene-

ring op als degene die reeds door de Rechtbank te Luik werd gebruikt in 1988 (zie 53.). Deze redene-

ring, met verwijzing naar de voorbereidende werkzaamheden bij artikel 33 Schoolpactwet en de Om-

zendbrief van 1 juni 1960, werd ook gebruikt om het ochtend-, middag- en avondtoezicht als sociale 

voordelen te definiëren. Het is echter vreemd om vast te stellen dat de rechtbank zich ook voor het 

avondtoezicht op de omzendbrief beriep, aangezien dit voordeel strictu sensu niet in de ‘positieve 

lijst’ 226 zat vervat227. Het oordeel over de twee andere voordelen strekt nog meer tot verwondering. 

Waar voor de toegang tot het zwembad en de verschillende toezichten de rechter zijn hele argumenta-

tie strikt opbouwde aan de hand van de omzendbrief, deed hij net het tegengestelde voor de openlucht- 

en sneeuwklassen. Beide werden door de rechtbank als sociaal voordeel beschouwd aangezien er an-

ders over beslissen “de gelijkheid tussen de verschillende onderwijsnetten en de leerlingen van de 

verschillende scholen zou aantasten”. In het licht van de wil van de wetgever van 1959 in verband met 

een evolutieve interpretatie van de sociale voordelen kon dit uiteraard worden toegejuicht, maar het 

ware beter geweest mocht aan de uitspraak een degelijke motivering ten grondslag gelegen hebben228. 

Eenzelfde gebrek aan motivering was terug te vinden in het oordeel over de uitreiking van geschenken 

aan de leerlingen die het laatste jaar van de kleuterklas hadden afgewerkt. Anders dan voor de open-

lucht- en sneeuwklassen oordeelde de rechtbank echter dat dergelijke geschenken niet als een sociaal 

voordeel konden worden gezien, zonder enige verdere duiding. 

 

Het vonnis van de Rechtbank te Hoei heeft heel wat stof doen opwaaien in de Franse Gemeenschap en 

is in de rechtsleer scherp bekritiseerd geweest229. Vooral het gebrek aan motivering en het ambigue 

gebruik van de omzendbrief werden aangestipt. Zo werd de omzendbrief, zonder enig verordenend 

karakter (zie 24.), ingeroepen om bepaalde voordelen inderdaad als een sociaal voordeel te beschou-

wen, werd er bij andere voordelen (openlucht- en sneeuwklassen) moedwillig ervan afgeweken in het 

kader van de evolutieve interpretatie van de sociale voordelen en werd bij nog andere voordelen (het 

uitdelen van geschenken) op geen enkele manier rekening gehouden met de omzendbrief. In dit laatste 

geval had de rechter zich op zijn minst de vraag kunnen stellen of het uitdelen van geschenken niet als 

een moderne variant kon worden beschouwd van de verdeling van kledij en het uitdelen van versnape-

ringen.  

                                                           
226 Omz. 1 juni 1960, BS 7 juli 1960, 5.243, punt B, I, a) tot g).  
227 M.-A. DELVAUX, “Guerre scolaire : suite… et fin. Etude des avantages sociaux dans l’enseignement”, Rev. Rég. Dr. 1996, 238.  
228 S. DEPRÉ, “L’égalité entre les établissements d’enseignement devant les avantages sociaux”, noot onder Rb. Hoei 21 december 1995, JT 
1996, 443. 
229 M.-A. DELVAUX, “Guerre scolaire : suite… et fin. Etude des avantages sociaux dans l’enseignement”, Rev. Rég. Dr. 1996, 237-240 en 
S. DEPRÉ, “L’égalité entre les établissements d’enseignement devant les avantages sociaux”, noot onder Rb. Hoei 21 december 1995, JT 
1996, 442-444. 
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57. De vraag of sneeuwklassen als sociaal voordeel konden worden opgevat, kwam nogmaals aan bod 

in het vonnis van de Rechtbank van Eerste Aanleg te Brussel van 29 november 1996230. Net zoals de 

Rechtbank te Hoei, oordeelde de Brusselse rechter dat er bij het verlenen van subsidies voor de organi-

satie van sneeuwklassen door de gemeente Evere inderdaad sprake was van een sociaal voordeel. In 

dit arrest werd een zeer duidelijke en extensieve argumentatie geleverd. Zoals in de andere uitspraken 

werd eerst het brede kader geschetst van de sociale voordelen alsook de mogelijkheid van de recht-

spraak om zelf een invulling te geven aan het begrip. De Rechtbank te Brussel zou tevens het onder-

scheid hanteren tussen voordelen die rechtstreeks verband houden met de normale taken van een on-

derwijsinstelling en voordelen die los staan van de pedagogische taken van een school. Aangezien het 

organiseren van sneeuwklassen geen inherente opdracht is van een onderwijsinstelling, moest het 

voordeel dan ook als een sociaal voordeel worden gedefinieerd. Daarenboven zorgde de subsidie aan 

de gemeenteschool voor het organiseren van sneeuwklassen ervoor dat de gemeente Evere haar eigen 

onderwijs aantrekkelijker maakte, wat tegen de geest van het Schoolpact inging.  

 

58. Bij gebrek aan een wettelijke regeling bleef de rechtspraak in Franstalig België na de communau-

tarisering van het onderwijs derhalve de enige bron om de krijtlijnen uit te tekenen waarbinnen ge-

meenten en provincies zich konden bewegen op het vlak van sociale voordelen231. Enerzijds, bracht dit 

met zich mee dat de oorspronkelijke bedoeling van de wetgever uit 1959 blijvend op een ‘hedendaagse 

manier’ kon worden geïnterpreteerd. Anderzijds, was hier wel het kwalijke gevolg aan verbonden dat 

de open definiëring aanleiding gaf tot veelvuldige rechtszaken van ouders en inrichtende machten 

tegen gemeenten. De juridische onzekerheid die over de sociale voordelen bestond, kon immers enkel 

worden uitgeklaard mits de betrokkenen hun toevlucht zochten tot de rechtbanken232. Zoals hierboven 

bleek, blonken die uitspraken daarenboven niet altijd uit in een even onderbouwde argumentatie om 

bepaalde voordelen al dan niet als een sociaal voordeel te beschouwen.  

 
 
§2: Politieke reactie op de juridische onzekerheid 
 
59. Met het vonnis van de Rechtbank te Hoei was de juridische onzekerheid waarmee de gemeenten 

geconfronteerd werden op het vlak van sociale voordelen, tot een hoogtepunt gekomen. Op politiek 

niveau gaf die uitspraak dan ook aanleiding tot hevige discussies over welk antwoord kon worden 

geboden op de problematiek. De vier grote politieke fracties (PS, PRL-FDF, PSC en Ecolo) uitten 

tijdens de zitting van het Parlement van de Franse Gemeenschap van 7 februari 1996233 hun ongerust-

heid over het feit dat door het gebrek aan een duidelijke wettelijke regeling van de sociale voordelen, 

rechtbanken uitspraken konden doen die veel verder gingen dan hetgeen wenselijk werd geacht door 

                                                           
230 Rb. Brussel, 29 november 1996, opgenomen in G. GENERET, “Les avantages sociaux dans l’enseignement”, C.H. CRISP 1999, nr. 1637-
1638, p. 25-29. 
231 G. GENERET, “Les avantages sociaux dans l’enseignement”, C.H. CRISP 1999, nr. 1637-1638, p. 29. 
232 X. GHUYSEN, “Les avantages sociaux”, Scolanews 1998, nr. 6, 7. 
233 Parl.St. R.Fr.Gem. 1995-1996, nr. 8, 7-17. 
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de formele regelgever234. Een duidelijker juridisch kader, met een nieuwe decretale regeling van de 

sociale voordelen, werd dan ook door de verschillende politieke partijen als noodzakelijk be-

schouwd235.  

 

60. Met dit idee voor ogen werd op 24 april 1996 een werkgroep opgericht die als opdracht meekreeg 

om de problematiek van de sociale voordelen uit te klaren met het oog op een mogelijk voorstel tot 

decreet236. Het behelsde hier geen permanente commissie van het parlement maar wel een ad hoc 

werkgroep die was samengesteld uit twee vertegenwoordigers van elke politieke partij237. Nog tijdens 

het parlementaire jaar 1995-1996 werden tien ‘knelpunten’ vastgelegd door de werkgroep; die waren 

veel breder dan enkel de materiële invulling van het begrip ‘sociaal voordeel’238. Door de veelzijdig-

heid van het probleem bleek al gauw dat het noodzakelijk was een oplossing te zoeken binnen een 

breder kader (positie van het Gemeenschapsonderwijs, de financiering/subsidiëring van het onderwijs 

in het algemeen, de impact van artikel 24 GW). Dit bredere kader kwam echter ook reeds ter sprake in 

de gelijktijdig opererende werkgroep ‘neutralité de l’enseignement subventionné’. Op 15 april 1997 

werd zodoende door het Parlement van de Franse Gemeenschap unaniem een resolutie aangenomen 

die een fusie bewerkstelligde tussen beide werkgroepen. De nieuwe werkgroep zou als naam ‘Groupe 

de travail article 24 de la Constitution’ (werkgroep ‘article 24’) krijgen239. Net zoals dat in de Vlaamse 

Gemeenschap was gebeurd op het einde van de jaren tachtig en in het begin van de jaren negentig, zou 

de problematiek van de sociale voordelen in de bredere context van het sinds 1988 geldende gelijk-

heidsbeginsel worden bekeken. De werkzaamheden van de werkgroep ‘article 24’ gingen direct van 

start na zijn oprichting in april 1997. Het voorstel van decreet dat op 26 april 1996 reeds was inge-

diend door J.-M. Léonard (PS)240, zou als basis dienen in de zoektocht naar een consensus tussen de 

verschillende politieke partijen om te komen tot een ‘definitieve’ regeling betreffende de sociale voor-

delen.  

 

Op 24 maart 1998 werd de balans opgemaakt van de verschillende bijeenkomsten van de werk-

groep241. Over een heel aantal punten bleek een duidelijke overeenkomst te bestaan tussen de verte-

genwoordigers van de vier politieke fracties. Er werd derhalve ook een ontwerp van decreet242 uitge-

werkt waarin volgende punten het meest in het oog sprongen:  

                                                           
234 Parl.St. R.Fr.Gem. 1995-1996, nr. 8, 16. 
235 Parl.St. R.Fr.Gem. 1995-1996, nr. 8, 7-17. 
236 Parl.St. Parl.Fr.Gem. 1998-1999, nr. 296-1,  7. 
237 Parl.St. Parl.Fr.Gem. 1998-1999, nr. 296-1,  7. 
238 Parl.St. Parl.Fr.Gem. 1998-1999, nr. 296-1,  9-12. De tien knelpunten waren: 1) de interpretatie van artikel 33 Schoolpactwet, 2) de 
noodzaak tot het garanderen van de vrije schoolkeuze, 3) de juridische zekerheid en het onderscheid tussen sociale en pedagogische voorde-
len, 4) het gelijkheidsbeginsel zoals vervat in artikel 24 GW, 5) sociale voordelen en kosteloosheid van het onderwijs, 6) de wederkerigheid 
van de verplichtingen tussen gemeenten en andere inrichtende machten, 7) de financiële gevolgen voor de inrichtende machten, 8) het territo-
riale toepassingsgebied, 9) de positie van de provincies en de COCOF, 10) de controlemechanismen.  
239 Parl.St. R.Fr.Gem. 1996-1997, nr. 145. 
240 Parl.St. R.Fr.Gem. 1995-1996, nr. 85. 
241 Parl.St. Parl.Fr.Gem. 1998-1999, nr. 296-1,  83-86. 
242 Parl.St. Parl.Fr.Gem. 1998-1999, nr. 296-1,  317-320. 
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- het toepassingsgebied van de sociale voordelen werd vastgelegd, met de uitbreiding ervan naar 

het Gemeenschapsonderwijs. Tussen de verschillende partijen bestond over die opneming van 

het Gemeenschapsonderwijs in de regelgeving van de sociale voordelen een duidelijke over-

eenstemming243; 

- gemeenten konden niet worden verplicht om sociale voordelen toe te kennen; 

- het territoriale toepassingsgebied werd afgebakend met een beperking van de toe te kennen 

sociale voordelen tot het grondgebied van de gemeente; 

- de toegelaten redenen om een onderscheid te maken tussen scholen en leerlingen werden op-

gesomd (op grond van onderwijsniveaus en onderwijstypes); 

- de verplichting tot het oprichten van een overlegcomité (comité de concertation) op gemeente-

lijk vlak dat moest toezien op de toekenning van sociale voordelen. 

 

Over het feit dat er nood was aan een beperkende definiëring van de sociale voordelen, bestond tevens 

een duidelijke consensus binnen de werkgroep, al bleven er wel bij bepaalde voordelen nog menings-

verschillen bestaan over hun opname in de lijst en/of over de modaliteiten van toekenning ervan. Naast 

de lijst sociale voordelen werd er tevens een opsomming gemaakt van ‘pedagogische voordelen’ die, 

aangezien ze binnen de eigenlijke onderwijsopdracht van de scholen zaten vervat, nooit als sociaal 

voordeel konden worden gedefinieerd.  

 

Toch bleven de visies op verschillende punten sterk uiteenlopen. Zo kon geen akkoord worden bereikt 

over de geografische toepassing van het decreet binnen het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, over de 

mogelijke tussenkomst van vzw’s in het toekennen van sociale voordelen of over de positie van ge-

meenten die zelf geen onderwijs inrichten244. Ook bestond er de vrees dat door een decretale veranke-

ring van de vrij uitgebreide lijst van sociale voordelen, gemeenten uiteindelijk minder voordelen zou-

den toekennen dan ze voordien deden. De overgebleven meningsverschillen bleken uiteindelijk ono-

verbrugbaar. Tijdens de bijeenkomst van de werkgroep op 24 maart 1998 diende voorzitter J.-M. Léo-

nard zijn ontslag in245. Terwijl het oorspronkelijk de bedoeling was een decretale oplossing te hebben 

met ingang van 1 januari 1998, bleef de goedkeuring van een decreet met andere woorden uit en bleef 

de juridische onzekerheid rond de sociale voordelen in de Franse Gemeenschap bestaan. 

 

Frappant is overigens dat als rode draad doorheen de besprekingen rond een mogelijk decreet sociale 

voordelen tussen de verschillende partijen eigenlijk zelfs onenigheid bestond over wat het uitgangs-

punt moest worden van de nieuwe regeling. Terwijl de PSC een decreet sociale voordelen situeerde 

binnen het kader van het gelijkheidsbeginsel van artikel 24, §4, GW, bleven PRL-FDF, PS en Ecolo 

vasthouden aan een regeling die kaderde binnen het evenwichtsmechanisme van het Schoolpact en het 
                                                           
243 Parl.St. Parl.Fr.Gem. 1998-1999, nr. 296-1,  37, 72 en 78. 
244 Parl.St. Parl.Fr.Gem. 1998-1999, nr. 296-1,  84- 85. 
245 Parl.St. Parl.Fr.Gem. 1998-1999, nr. 296-1,  325-326. 
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recht van de ouders op het kiezen van een school voor hun kinderen zonder hierbij financiële overwe-

gingen te hoeven maken246. De Franstalige socialisten gingen het verst in hun verzet met zelfs de wei-

gering om het woord “gelijkheid” op te nemen in het ontwerp van decreet. Veeleer dan een streven 

naar gelijkheid, moest volgens de PS de nieuwe regelgeving er voor zorgen dat er geen “deloyale con-

currentie” speelde tussen scholen van verschillende netten247. De houding ten overstaan van het artikel 

24, §4, GW en de gevolgen die eraan verbonden waren, zal ook later nog een prominent discussiepunt 

blijven waarbij een opvallend andere interpretatie aan het gelijkheidsbeginsel in onderwijszaken zal 

worden gegeven dan dat in de Vlaamse Gemeenschap het geval is (zie hoofdstuk 4). 

 
 
§3: Op weg naar een ‘decreet sociale voordelen’ 
 
61. Door het uitblijven van een decretale regeling bleven disputen betreffende sociale voordelen in de 

Franse Gemeenschap volledig overgeleverd aan de jurisprudentie. Opvallend daarbij is dat bepaalde 

rechtbanken, nog meer dan reeds het geval was bij het vonnis van de Rechtbank van Eerste Aanleg te 

Hoei in 1995, een zeer extensieve interpretatie zullen geven aan het begrip ‘sociale voordelen’. Drie 

uitspraken uit het jaar 2000 illustreren die tendens.  

 

62. In haar vonnis van 31 maart 2000 nam de Rechtbank van Eerste Aanleg te Luik een verregaand 

standpunt in248. In het geding was een klacht van de inrichtende macht van het vrij onderwijs van de 

gemeente Ans die had verzocht om dezelfde voordelen te ontvangen als degene die aan de gemeente-

lijke scholen werden toegekend, meer bepaald avond- en (woensdag)middagtoezicht, de toegangsprijs 

voor het gemeentelijk zwembad, de organisatie van bos-, zee- en sneeuwklassen en de financiële tus-

senkomst van de gemeente in de aankoop van boekentassen, schoenen, snoep- en speelgoed voor het 

sinterklaasfeest. De Luikse Rechtbank oordeelde dat het in al die gevallen ging om een sociaal voor-

deel. Zowel de toezichten, de toegang tot het zwembad als de organisatie van sneeuwklassen waren 

reeds in vroegere rechtspraak aan bod gekomen en ook daar als sociaal voordeel erkend. Inzake de 

andere toegekende voordelen waren er geen precedenten in de rechtspraak249. 

 

Op het eerste gezicht situeerde de erkenning van die voordelen als sociaal voordeel zich in het ver-

lengde van vroegere rechtspraak in de Franse Gemeenschap die een extensieve invulling gaf aan arti-

kel 33 Schoolpactwet. Opvallend is echter dat de Rechtbank van Luik nog een stap verder ging. Zo 

werd bij de toegang tot het zwembad aangegeven dat ook het vervoer tussen de school en het zwem-

bad als een sociaal voordeel moest worden gezien. Eenzelfde redenering werd gemaakt voor het ver-

voer van en naar de plaats waar bos- of zeeklassen doorgaan. Met die interpretatie ging het vonnis een 

                                                           
246 Parl.St. Parl.Fr.Gem. 1998-1999, nr. 296-1,  84 en 325. 
247 G. GENERET, “Les avantages sociaux dans l’enseignement”, C.H. CRISP 1999, nr. 1637-1638, p. 40. 
248 Rb. Luik 31 maart 2000, zoals opgenomen in: R. DOHOGNE, “Avantages sociaux: une nouvelle décision de justice”, Scolanews 2000, nr. 
3, 3-7. 
249 R. DOHOGNE, “Avantages sociaux: une nouvelle décision de justice”, Scolanews 2000, nr. 3, 7. 
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stuk verder dan eerdere rechtspraak. Waar voordien nog vaak werd teruggegrepen naar de Omzend-

brief van 1 juni 1960 en er zodoende toch nog een zekere rem bestond op de extensieve interpretatie, 

werd die verwijzing in het vonnis losgelaten. De uitspraak ging zo ver te stellen dat eigenlijk elke tus-

senkomst van een gemeente in strijd is met het gelijkheidsbeginsel en de vrije schoolkeuze van de 

ouders: “constitue un avantage social au sens de l’article 33 de la loi du 29 mai 1959 toute interven-

tion pécuniaire ou en nature de la part de la commune, destinée à la promotion de la population sco-

laire et susceptible  de conférer à son bénéficiaire un ‘plus’ (élément positif supplémentaire) ne serait-

il même constitué que d’une dispense de dépense voire d’une simple réduction de celle-ci”250. Strikt 

genomen brengt die formulering zelfs met zich mee dat het traditionele onderscheid tussen sociale en 

pedagogische voordelen wordt losgelaten en dat ook die laatste categorie enkel nog toegekend zou 

kunnen worden indien alle gesubsidieerde instellingen op het grondgebied van de gemeente dezelfde 

voordelen genieten.  

 

In een tweede vonnis van 21 juni 2000 zou de Rechtbank van Eerste Aanleg te Luik in een gelijkaar-

dige zaak opnieuw hetzelfde standpunt innemen251: elke tussenkomst die aan een welbepaalde instel-

ling een bijkomende aantrekkingskracht verleent en zodoende van invloed kan zijn op de vrije school-

keuze van de ouders, miskent de gelijkheid tussen de leerlingen en bij uitbreiding de netten252. Indien 

een gemeente toch dergelijke voordelen toekent, moet zij dit ook doen voor de scholen van het vrij 

gesubsidieerd onderwijs. In deze specifieke zaak betrof het avond- en woensdagmiddagtoezicht en een 

tussenkomst in de kostprijs van openluchtklassen die niet werden voorzien voor de scholen van het 

vrij onderwijs van de gemeente Awans. De rechter veroordeelde de gemeente tot het toekennen van 

dezelfde voordelen aan de leerlingen van het vrij onderwijs.  

 

Tot slot kan ook nog melding worden gemaakt van de klacht van de katholieke school Saint-Martin 

tegen de gemeente Wanze bij de Rechtbank van Eerste Aanleg te Hoei253. Ook hier werd de gemeente 

veroordeeld tot een gelijke tussenkomstverplichting voor de door haar betaalde kosten van de open-

luchtklassen die voor de leerlingen van de gemeentelijke scholen werden georganiseerd.  

 

63. De drie hierboven besproken uitspraken maakten, nog meer dan voorheen, duidelijk dat er een 

dringende nood was aan een tussenkomst van de decreetgever om de materie van de sociale voordelen 

te regelen. De voortdurende veroordelingen van gemeenten voor de burgerlijke rechtbanken voerde de 

druk op het Franse Gemeenschapsparlement ten zeerste op om snel over te gaan tot het aannemen van 

                                                           
250 Rb. Luik 31 maart 2000, zoals opgenomen in: R. DOHOGNE, “Avantages sociaux: une nouvelle décision de justice”, Scolanews 2000, nr. 
3, 6. 
251 Rb. Luik 21 juni 2000, Rev. Rég. Dr. 1999-2000, 564-568. 
252 De verwijzing naar de gelijkheid tussen netten, zonder verwijzing naar de algemene financierings- en subsidiëringsmechanismen binnen 
het Franstalig onderwijs, kan enige verwondering wekken aangezien in de Franse Gemeenschap het Gemeenschapsonderwijs buiten de 
regeling van de sociale voordelen valt.  
253 Rb. Hoei 18 september 2000, zoals besproken in: R. DOHOGNE, “Avantages sociaux: l’arrêt St-Martin c/ Wanze. Principes généraux”, 
Scolanews 2000, nr. 7, 7-8. 
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een decreet tot wijziging of opheffing van het nog steeds geldende artikel 33 Schoolpactwet254. Voort-

bouwend op de eerdere werkzaamheden van de werkgroep ‘article 24’255, zou op 7 juni 2001 een ‘de-

creet sociale voordelen’ worden aangenomen256.  

 

 

§4: Samenvattend 
 
64. Onderstaand schema geeft een samenvattend overzicht van welke voordelen in de Franse Gemeen-

schap op de vooravond van het Decreet van 7 juni 2001 al dan niet erkend waren als sociaal voordeel 

door de rechtspraak. 

 

Werden beschouwd als sociaal voordeel:  

 

Middagtoezicht  RvS 21 januari 1965, nr. 10.982 

Rb. Luik 31 maart 2000 

Ochtend- en avondtoezicht RvS 9 mei 1988, nr. 30.027 

Rb. Hoei 21 december 1995 

Rb. Luik 31 maart 2000 

Rb. Luik 21 juni 2000 

Toegang tot het zwembad Rb. Luik 21 juni 1988 

Rb. Hoei 21 december 1995 

Rb. Luik 31 maart 2000 (hier werd ook het vervoer tussen de 

school en het zwembad als sociaal voordeel opgevat) 

Openlucht- of sneeuwklassen Rb. Hoei 21 december 1995 

Rb. Brussel, 29 november 1996 

Rb. Luik 31 maart 2000 (hier werd ook het vervoer tussen de 

school en de openlucht- of sneeuwklassen als sociaal voor-

deel opgevat) 

Rb. Luik 21 juni 2000 

Rb. Hoei 18 september 2000 

Woensdagmiddagtoezicht Rb. Luik 21 juni 2000 

Aankoop van boekentassen Rb. Luik 31 maart 2000 

Aankoop van schoenen Rb. Luik 31 maart 2000 

                                                           
254 R.-M. BRAEKEN, “La saga des avantages sociaux”, Le Conseil – Enseignement Communal Enseignement Provincial maart-april 2010, 
nr. 2, 6 en P. VERWILGHEN, noot onder Rb. Luik 21 juni 2000, Rev. Rég. Dr. 1999-2000, 568. 
255 Vr. en Antw. Parl.Fr.Gem. 1999-2000, 25 april 2000, 26. 
256 Decr.Fr.Gem. 7 juni 2011 relatif aux avantages sociaux, BS 26 juni 2001. 
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Aankoop van snoep- en speelgoed 

voor het sinterklaasfeest 

Rb. Luik 31 maart 2000  

 

Werden niet beschouwd als sociaal voordeel: 

 

Kosten die verband houden met 

‘de normale organisatie van het 

onderwijs’ (pedagogische voorde-

len, het ter beschikking stellen van 

schoolgebouwen, …) 

RvS 20 december 1967, nr. 12.729 

RvS 5 mei 1988, nr. 30.005 

Rb. Nijvel 14 november 1996 

Leerlingenvervoer RvS 25 juni 1968, nr. 13.049 

Uitdelen van geschenken Rb. Hoei 21 december 1995 (i.t.t. de aankoop van snoep en 

speelgoed voor het sinterklaasfeest in Rb. Luik 31 maart 

2000) 
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HOOFDSTUK 4: Vernieuwende decretale initiatieven in de 
Vlaamse en Franse Gemeenschap (2001-2012) 
 
 
AFDELING I: Vergelijkende studie van de ‘decreten sociale voordelen’ in de 
Vlaamse en Franse Gemeenschap 
 
 
65. De moeilijke juridische context van de sociale voordelen in het leerplichtonderwijs heeft zowel in 

de Franse als in de Vlaamse Gemeenschap (respectievelijk in 2001 en in 2007) geleid tot vernieuwen-

de decretale initiatieven. In beide gemeenschappen kwam een ‘decreet sociale voordelen’257 tot stand 

dat tot doel had de regelgeving doorzichtiger te maken en beter aangepast aan de huidige maatschap-

pelijke context. Voor elk deelaspect zal in de onderhavige afdeling de situatie in de beide gemeen-

schappen naast elkaar worden gelegd om zo telkens de verschillen en gelijkenissen te kunnen bloot-

leggen. Ook wordt gezocht naar verklaringen voor de keuze voor de ene of de andere beleidsoptie. 

Verder zal worden nagegaan in hoeverre de decreten er effectief in geslaagd zijn een consistenter juri-

disch kader te bieden voor de toekenning van sociale voordelen.  

 
 
§1: Context totstandkoming  
 
Vlaamse Gemeenschap 
 

66. Zoals in het vorige hoofdstuk naar voren kwam, werden in Vlaanderen vrij snel na de bevoegd-

heidsoverdracht van het onderwijs naar de gemeenschappen enkele vernieuwende initiatieven geno-

men op het vlak van sociale voordelen. Toch bleef er nog een heel aantal knelpunten bestaan in de 

regelgeving, met onder andere de grote onduidelijkheid over de situatie van het secundair onderwijs. 

Ook voor het basisonderwijs waren met het decreet van 25 februari 1997 zeker niet alle knelpunten in 

de regelgeving weggewerkt (zie 50.). Anders dan dat in de Franse Gemeenschap het geval was, zijn er 

in Vlaanderen evenwel geen procedures bij burgerlijke rechtbanken gekend van ouders of schoolbestu-

ren tegen gemeenten258. Toch rees op politiek vlak hoe langer hoe meer het besef dat een ‘definitieve’ 

oplossing voor de problematiek zich opdrong259. De afspraken gemaakt in het kader van het zoge-

naamde Vlaamse ‘kerntakendebat’, zouden in dit verband een belangrijke invloed uitoefenen op de 

verdere evolutie van de sociale voordelen.  

                                                           
257 Decr.Vl. 30 november 2007 betreffende het flankerend onderwijsbeleid op lokaal niveau, BS 11 februari 2008 en Decr.Fr.Gem. 7 juni 
2001 relatif aux avantages sociaux, BS 26 juni 2001. Het decreet in de Vlaamse Gemeenschap bevat naast de bepalingen rond sociale voorde-
len ook nog andere aspecten van lokaal onderwijsbeleid (zie 67.). 
258 Geen enkel vonnis is althans gepubliceerd geweest in rechtskundige tijdschriften. Navraag leerde dat er ook bij het Vlaams Ministerie van 
Onderwijs en Vorming geen burgerlijke rechtszaken gekend zijn.  
259 Vr. en Antw. Vl.Parl. 2000-2001, 25 mei 2001, 1737-1738; Hand. Vl.Parl. 2002-2003, Commissie voor onderwijs, vorming en weten-
schapsbeleid, 16 januari 2003, 2-4; Vr. en Antw. Vl.Parl. 2004-2005, 22 april 2005, nr. 177; F. VANDENBROUCKE, Beleidsnota Onderwijs 
en Vorming 2004-2009 (Parl.St. Vl.Parl. 2004-2005, nr. 156-1, 37); F. VANDENBROUCKE, Beleidsbrief  Onderwijs en Vorming 2005-
2006 (Parl.St. Vl.Parl. 2005-2006, nr. 555-1, 54); Hand. Vl.Parl. 2004-2005, Commissie voor onderwijs, vorming, wetenschap en innovatie, 
24 februari 2005, 23-25 en F. VANDENBROUCKE, Beleidsbrief  Onderwijs en Vorming 2006-2007 (Parl.St. Vl.Parl. 2006-2007, nr. 989-1, 
54). 
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67. Tussen december 2001 en april 2003 voerde de Vlaamse Regering, samen met de provincies en de 

gemeenten, een kerntakendebat. Met dit debat werd gestreefd naar een betere verdeling van bevoegd-

heden tussen de drie bestuursniveaus in Vlaanderen. Als eindresultaat werd een transparant bestuurs-

kundig landschap vooropgesteld260. Vertrekkend vanuit thematische werkgroepen, leidde het kernta-

kendebat tot nieuwe afspraken inzake de rolverdeling tussen de verschillende overheden in Vlaande-

ren. Hierbij werd het subsidiariteitsprincipe als uitgangspunt gehanteerd: taken die doelmatig door een 

lager bestuursniveau verricht kunnen worden, kunnen best aan dit niveau worden toegewezen261. Het 

kerntakendebat bracht slechts ten dele een antwoord op de vraag wat in de toekomst de te verkiezen 

organisatie van het onderwijs moet zijn binnen de Vlaamse Gemeenschap262. Zo werd in het uiteinde-

lijke bestuursakkoord bijvoorbeeld geen uitspraak gedaan over de rol van het provinciaal onderwijs263. 

 

Voor de gemeenten werd daarentegen wel een aantal kerntaken vastgelegd op onderwijsgebied. Reke-

ning houdend met de geringe mobiliteit van kinderen tot 12 jaar, kwam als conclusie uit het kernta-

kendebat naar voren dat de gemeente bij uitstek het aangewezen organisatieniveau is voor het inrich-

ten van openbaar basisonderwijs met een open karakter264. Hiermee werd eigenlijk de historisch ge-

groeide tweedeling tussen het Gemeenschapsonderwijs, dat in hoofdzaak secundair en hoger onderwijs 

organiseert, en het gesubsidieerd officieel onderwijs, dat in de eerste plaats basisonderwijs inricht, 

herbevestigd. Het aanwijzen van de gemeente als eerste verantwoordelijk bestuursniveau voor het 

basisonderwijs bevestigt ook impliciet de evolutie in het Vlaamse onderwijs naar een tweedeling vrij 

vs. officieel onderwijs met een versterking van het neutrale karakter van het gesubsidieerd officieel 

onderwijs265. In haar Memorandum aan de Vlaamse partijen verwijst het Onderwijssecretariaat van de 

Steden en Gemeenten van de Vlaamse Gemeenschap (OVSG) ook zelf uitdrukkelijk naar haar rol in 

het organiseren van openbaar onderwijs, waarbij volgens het subsidiariteitsprincipe het officieel basis-

onderwijs het aangewezen niveau is om door de steden en gemeenten te worden ingericht266.  

 

Samenvattend kan worden gesteld dat vanuit het kerntakendebat lokale besturen in hun autonomie 

gesterkt werden om een vernieuwend beleid uit te bouwen dat rekening houdt met de specifieke be-

hoeften op lokaal gebied. In verschillende beleidsdomeinen werd die visie concreet vertaald in acties 

en regelgeving; steeds meer gemeenten voerden dan ook een actief beleid op het vlak van welzijn, 

                                                           
260 Bestuursakkoord, Algemeen luik, 25 april 2003, p. 1 
(http://binnenland.vlaanderen.be/HRBB/dossiers/beleidsnota/bestuursakk_alg_afspr.pdf). 
261 Bestuursakkoord, Algemeen luik, 25 april 2003, p. 3  
(http://binnenland.vlaanderen.be/HRBB/dossiers/beleidsnota/bestuursakk_alg_afspr.pdf). 
262 B. VERBEECK, “Lokale besturen en onderwijs: een nieuwe samenwerkingsdynamiek?”, T.Gem. 2010-2011, 17. 
263 De Vereniging van Vlaamse Provincies had voorafgaand aan het kerntakendebat wel zelf een congrestekst aangenomen met daarin de 
provinciale kerntaken waarin ook aandacht was voor het onderwijs. Zie hierover: X., Naar zelfbewuste en bestuurskrachtige provinciale 
streekbesturen, Congrestekst, Vereniging van Vlaamse Provincies, 1 december 2001. 
 (http://www.vlaamseprovincies.be/paginas/publicaties/vvp-uitgaven/documents/defcongrestekst.doc)  
264 Bestuursakkoord, Thematisch luik, 25 april 2003 (http://binnenland.vlaanderen.be/kerntakendebat/onderwijs.pdf). 
265 B. VERBEECK, “Lokale besturen en onderwijs: een nieuwe samenwerkingsdynamiek?”, T.Gem. 2010-2011, 17. 
266 X., Onderwijs heeft steden en gemeenten nodig, Memorandum van OVSG aan de Vlaamse partijen, Onderwijssecretariaat van de Steden 
en Gemeenten van de Vlaamse Gemeenschap, p. 3 (www.ovsg.be/content/Standpunten/Memorandum.pdf). 
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jeugd, sport, cultuur of milieu267. Met het Decreet betreffende het flankerend onderwijsbeleid op lokaal 

niveau van 30 november 2007 (Decreet flankerend onderwijsbeleid) 268 had de Vlaamse decreetgever 

het doel voor ogen om ook op onderwijsvlak deze rol van de lokale overheden te erkennen en te bena-

drukken. Naast het onderwijs dat ze zelf inricht, draagt de gemeente immers ook een verantwoorde-

lijkheid voor verwante beleidsdomeinen ten aanzien van alle burgers269. Scholen worden, naast hun 

decretale verplichtingen voor het bereiken van de eindtermen en het nastreven van de ontwikkelings-

doelen, immers ook geconfronteerd met een heel aantal maatschappelijke opdrachten die bij voorkeur 

op een gecoördineerde en schooloverschrijdende wijze kunnen worden aangepakt270. Zo wordt in het 

Decreet flankerend onderwijsbeleid bepaald dat gemeenten hun medewerking moeten verlenen aan de 

controle op de leerplicht271, dat de lokale besturen initiatieven moeten nemen om het spijbelgedrag van 

leerplichtige leerlingen tegen te gaan272 en dat ze verantwoordelijk zijn voor het nemen van initiatie-

ven die leiden tot een veralgemeende deelneming van kleuters aan het onderwijs273. Voor het overige 

bevat het decreet tevens bepalingen over het bijkomend stimuleren van een flankerend onderwijsbeleid 

in de Vlaamse centrumsteden274 en in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest275. Al die initiatieven situe-

ren zich bij voorkeur in een globale context van gelijke kansen276. 

 

68. Om steden en gemeenten de kans te bieden een effectief lokaal beleid in de praktijk te brengen, 

moest een aantal belemmeringen in de onderwijsregelgeving worden aangepakt. De vigerende regel-

geving omtrent sociale voordelen werd in het bijzonder als een grote hindernis aanzien voor lokale 

initiatieven277. Vooral in het basisonderwijs, bij uitstek het onderwijsniveau waar sociale voordelen 

worden toegekend, ervoeren gemeenten de beperkingen voor het toekennen van voordelen aan andere 

netten uit het Decreet Basisonderwijs als problematisch278. Als uitloper van het kerntakendebat werd 

dan ook een aanpassing van het stelsel van de sociale voordelen vooropgesteld in de Beleidsnota 

2004-2009 van toenmalig minister van Onderwijs F. Vandenbroucke279. Die hervorming zou zich bin-

nen het Decreet flankerend onderwijsbeleid situeren waar voor het secundair onderwijs artikel 33 

Schoolpactwet zou worden opgeheven280 en voor het basisonderwijs de artikelen over sociale voorde-

len in het Decreet Basisonderwijs281. De sociale voordelen zullen van dan af, voor beide onderwijsni-

                                                           
267 Parl.St. Vl.Parl. 2006-2007, nr. 1315-1, 3. 
268 Decr.Vl. 30 november 2007 betreffende het flankerend onderwijsbeleid op lokaal niveau, BS 11 februari 2008. 
269 X., Onderwijs heeft steden en gemeenten nodig, Memorandum van OVSG aan de Vlaamse partijen, Onderwijssecretariaat van de Steden 
en Gemeenten van de Vlaamse Gemeenschap, p. 3 (www.ovsg.be/content/Standpunten/Memorandum.pdf). 
270 Parl.St. Vl.Parl. 2006-2007, nr. 1315-1, 3. 
271 Art. 15, lid 1 Decr.Vl. 30 november 2007 betreffende het flankerend onderwijsbeleid op lokaal niveau, BS 11 februari 2008. 
272 Art. 15, lid 2 Decr.Vl. 30 november 2007 betreffende het flankerend onderwijsbeleid op lokaal niveau, BS 11 februari 2008. 
273 Art. 16 Decr.Vl. 30 november 2007 betreffende het flankerend onderwijsbeleid op lokaal niveau, BS 11 februari 2008. 
274 Hoofdstuk IV Decr.Vl. 30 november 2007 betreffende het flankerend onderwijsbeleid op lokaal niveau, BS 11 februari 2008. 
275 Hoofdstuk VI Decr.Vl. 30 november 2007 betreffende het flankerend onderwijsbeleid op lokaal niveau, BS 11 februari 2008. 
276 Parl.St. Vl.Parl. 2006-2007, nr. 1315-1, 3. 
277 Parl.St. Vl.Parl. 2006-2007, nr. 1315-1, 4 en B. VERBEECK, “Lokale besturen en onderwijs: een nieuwe samenwerkingsdynamiek?”, 
T.Gem. 2010-2011, 22. 
278 F. SMETS, Gemeentelijk onderwijs organiseren, Brussel, Politeia, 2006, p. 112. 
279 F. VANDENBROUCKE, Beleidsnota Onderwijs en Vorming 2004-2009 (Parl.St. Vl.Parl. 2004-2005, nr. 156-1, 37). 
280 Art.25 Decr.Vl. 30 november 2007 betreffende het flankerend onderwijsbeleid op lokaal niveau, BS 11 februari 2008. 
281 Art.26 Decr.Vl. 30 november 2007 betreffende het flankerend onderwijsbeleid op lokaal niveau, BS 11 februari 2008. 
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veaus, integraal hun decretale grondslag vinden in hoofdstuk II van het Decreet flankerend onderwijs-

beleid282.  

 

Franse Gemeenschap 
 
69. In het vorige hoofdstuk bleek dat een duidelijker juridisch kader voor de toekenning van sociale 

voordelen een dringende noodzaak was geworden in de Franse Gemeenschap. De talrijke veroordelin-

gen van gemeenten voor de burgerlijke rechtbanken hadden de druk op de Franse Gemeenschapsrege-

ring in dit verband stevig opgevoerd283. 

 

70. Door de werkgroep ‘article 24’ werd tussen 15 april 1997 en 24 maart 1998 reeds een voorontwerp 

van decreet uitgewerkt284. Hieruit bleek dat er in Franstalig België onenigheid bleef bestaan over wat 

de grondslag moest vormen van een dergelijk decretaal initiatief. Terwijl de christendemocraten van 

PSC opteerden om het gelijkheidsbeginsel van artikel 24, §4, GW als uitgangspunt te nemen, bleven 

de andere Franstalige partijen vasthouden aan een regelgeving die kaderde binnen het evenwichtsme-

chanisme van de Schoolpactwet. In het uiteindelijke Décret relatif aux avantages sociaux van 7 juni 

2001 (Décret avantages sociaux)285 zal voor de tweede optie worden gekozen. Meer zelfs, het artikel 

33 Schoolpactwet werd niet opgeheven maar blijft tot vandaag, samen met het Décret avantages soci-

aux, van toepassing. Wel werd de libellering van het schoolpactartikel aangepast286 om het zodoende 

met de decreetsbepalingen in overeenstemming te brengen287. 

 

71. Het vasthouden aan de mechanismen van de Schoolpactwetgeving voor de financiering en subsidi-

ering van het onderwijs is in de Franse Gemeenschap een gegeven dat niet enkel voor de sociale voor-

delen speelt. Het is binnen het bestek van deze masterproef uiteraard niet mogelijk om op dit omvang-

rijke thema uitgebreid in te gaan, maar enige duiding is noodzakelijk voor een goed begrip van de 

context waarin het Décret avantages sociaux tot stand is gekomen288.  

 

Anders dan in Vlaanderen het geval is (zie 33.), wordt in de Franse Gemeenschap vandaag nog steeds 

gewerkt met een verhouding van 75 / 100 aangaande de werkingsmiddelen die aan de scholen van het 

                                                           
282 Hoofdstuk II Decr.Vl. 30 november 2007 betreffende het flankerend onderwijsbeleid op lokaal niveau, BS 11 februari 2008. 
283 Parl.St. Parl.Fr.Gem. 2000-2001, nr. 154-1,  2. 
284 Parl.St. .Parl.Fr.Gem. 1998-1999, nr. 296-1,  311-324. 
285 Decr.Fr.Gem. 7 juni 2001 relatif aux avantages sociaux, BS 26 juni 2001. 
286 Art. 8 Decr.Fr.Gem. 7 juni 2001 relatif aux avantages sociaux, BS 26 juni 2001. 
287 Het betreft veeleer ‘oppervlakkige’ aanpassingen met een verwijzing naar het Décret avantages sociaux en de limitatieve lijst van sociale 
voordelen die hierin opgenomen is (zie bijlage 3). 
288 Voor een verdere uitdieping over de financiering en subsidiëring van het onderwijs in de Franse Gemeenschap verwijzen we naar: R. 
DESCHAMPS en M. VAN DEN KERKHOVE, “Le financement de l’enseignement en Communauté française”, Actes  du 3ème congrès des 
chercheurs en éducation, 2004, 273-278; R. DESCHAMPS, “Enseignement francophone : qu’avons-nous fait du refinancement ?”, Cahiers 
de la Faculté des Sciences économiques, sociales et de gestion – Opinion series 2006, nr. 33 (http://hdl.handle.net/2078.2/5908); H. DRAE-
LENS, V. DUPRIEZ en Ch. MAROY, Le système scolaire en Communauté française, Dossier du CRISP, nr. 59, Brussel, 2003, p. 31-36 en 
78-80 en N. FRIANT, “Le financement actuel des établissements scolaires ordinaires en Belgique francophone”, Institut d’administration 
scolaire, april 2008 (http://w3.umh.ac.be/inas/downloads/financementnf2008.pdf). 
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gesubsidieerd onderwijs worden toegekend289. Dit reeds in het Schoolpact vastgelegde percentage 

werd in het licht van de schoolvrede als redelijk aanzien. Scholen van het gesubsidieerd onderwijs 

bleven immers over de mogelijkheid beschikken om bijkomende middelen van hun inrichtende mach-

ten te ontvangen. Hoofdzakelijk vanaf de jaren 1980 zouden, om budgettaire redenen, de werkings-

middelen van het gesubsidieerd onderwijs dit percentage echter niet meer bereiken290. De communau-

tarisering van het onderwijs zou in de Franse Gemeenschap de 75 / 100 verhouding bijkomend onder 

druk zetten, gezien de benarde financiële situatie waarin het Franstalig onderwijs sinds 1989 is te-

rechtgekomen.  

 

Sinds de derde staatshervorming is de financiering van het onderwijs afhankelijk geworden van de 

overdracht van federale btw-inkomsten naar de gemeenschappen volgens de in de Bijzondere Finan-

cieringswet vastgelegde verdeelsleutels291. Ondanks de gevoelige stijging van de deelstatelijke budget-

ten bleek de Franse Gemeenschap al gauw moeilijkheden te ondervinden om het grote gewicht van het 

onderwijspakket financieel te kunnen dragen292. In het Franstalig onderwijs brak hiermee een periode 

aan van grote budgettaire moeilijkheden met stevige besparingsrondes tot gevolg die in het begin en 

het midden van de jaren 90 leidden tot grootschalige stakingen bij het onderwijspersoneel293. Eén van 

de problemen van het Franstalige onderwijs is immers dat, in vergelijking met de toestand in Vlaande-

ren, de Franse Gemeenschap minder van ‘transfers’ kan genieten afkomstig van het Waalse Gewest. 

Jaarlijks wordt in Vlaanderen, ten behoeve van de onderwijsuitgaven, immers een deel van de midde-

len van het Vlaamse Gewest verschoven naar de Vlaamse Gemeenschap294. De ‘fusie’ van de gewest- 

en gemeenschapsinstellingen in Vlaanderen maakt die overdracht eenvoudiger. De Franse Gemeen-

schap daarentegen kan ook rekenen op bijkomende middelen van het Waalse Gewest, weliswaar in 

veel mindere mate295. Het is pas met de Lambermontakkoorden van 2001 en de progressieve stijging 

van de federale btw-dotatie aan de gemeenschappen dat de budgettaire toestand van de Franse Ge-

meenschap minder precair zou worden.  

 

De herfinanciering van de gemeenschappen in 2001 stelde de Franstalige politieke partijen in staat de 

Sint-Bonifatiusakkoorden te sluiten waarin werd vastgelegd dat de subsidiëring van het vrij, gemeen-

                                                           
289 Art. 32,§2 Loi du 29 mai 1959  modifiant certaines dispositions de la législation de l’enseignement, BS 19 juni 1959. 
290 H. DRAELENS, V. DUPRIEZ en Ch. MAROY, Le système scolaire en Communauté française, Dossier du CRISP, nr. 59, Brussel, 2003, 
p. 35. 
291 Bijz.Wet 16 januari 1989 betreffende de financiering van de Gemeenschappen en Gewesten, BS 17 januari 1989. 
292 C. DEVOS en H. VOS, Over de dynamiek van de politiek: een kwarteeuw politieke machtsverschuivingen, Gent, Academia Press, 2007, 
p. 128-132. 
293 A. ROBERT en J. TYSSENS, “Comparer deux grèves prolongées d'enseignants : Belgique francophone 1996, France 2003”, Education et 
sociétés 2007, nr. 20, 61-73. 
294 Op 11 mei 2000 verklaarde toenmalig onderwijsminister M. Vanderpoorten op een congres van ACOD-Onderwijs te Hasselt: “Jaarlijks 
verschuift zowat 50 miljard (Belgische frank) van het Vlaamse gewest naar de Nederlandstalige gemeenschap om de onderwijsuitgaven te 
kunnen betalen. De federaal geïnde BTW-gelden volstaan al lang niet meer.”(Geciteerd in T. DELABIE, De nefaste gevolgen van de com-
munautarisering van het onderwijs, Oproep voor een democratische school (OVDS), Brussel, 2011, 
http://www.skolo.org/spip.php?article1320). 
295 H. DRAELENS, V. DUPRIEZ en Ch. MAROY, Le système scolaire en Communauté française, Dossier du CRISP, nr. 59, Brussel, 2003, 
p. 32-33 en J. VANDERHOEVEN, “Beleidsevaluatie op basis van de financieringsmechanismen”, in: E. WITTE, J. DE GROOF, en J. 
TYSSENS (eds.), Het Schoolpact van 1958. Ontstaan, grondlijnen en toepassing van een Belgisch compromis, Brussel, VUB-Press, 1999, p. 
755-764. 
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telijk en provinciaal onderwijs gradueel zou worden opgetrokken. Sinds 2003 is zo een inhaalbewe-

ging aan de gang die de werkingsmiddelen van het gesubsidieerd onderwijs tegen 2013 zou moeten 

terugbrengen tot een bedrag gelijk aan 75% van de financiering die voor het Gemeenschapsonderwijs 

wordt voorzien296. 

  

Ondanks alles blijft de financiële situatie van de Franse Gemeenschap vandaag problematisch297. Zo 

hebben bijvoorbeeld vernieuwende initiatieven op het vlak van een financiering en subsidiëring die 

meer gericht is op het ondersteunen van een gelijkekansenbeleid dan wel sinds meer dan een decenni-

um ingang gevonden298, ze stoten geregeld op de financiële grenzen van de Franse Gemeenschap299. 

De oproep tot een ‘regionalisering van het onderwijs’ die in Wallonië geregeld de kop op steekt300 en 

onlangs nog uitgebreid aan bod kwam in de Franstalige media naar aanleiding van het zogenaamde 

‘Plan W’ van huidig Waals minister van Economie en Werkgelegenheid J.-C. Marcourt301, is dan ook 

vast niet vreemd aan de hoger geschetste problemen van het Franstalig onderwijs. 

 
 
§2: Toepassingsgebied – onderwijsnetten 
 
Vlaamse Gemeenschap 
 
72. Sinds Onderwijsdecreet I was in de Vlaamse Gemeenschap het toepassingsgebied van de sociale 

voordelen uitgebreid naar de scholen van het Gemeenschapsonderwijs (zie 34. tot 36.). Het spreekt 

dan ook voor zich dat, in het licht van de interpretatie die door de Vlaamse decreetgever werd gehul-

digd met betrekking tot het gelijkheidsbeginsel in onderwijszaken, het toepassingsgebied ratione per-

sonae behouden bleef.  

 

Franse Gemeenschap 
 
73. Ook in de Franse Gemeenschap gingen reeds lang stemmen op om de sociale voordelen uit te brei-

den naar het Gemeenschapsonderwijs. In de werkgroep ‘article 24’ leek er op politiek vlak hierover 

                                                           
296 Art. 32,§2 Loi du 29 mai 1959 modifiant certaines dispositions de la législation de l’enseignement, BS 19 juni 1959. 
297 Al stellen bepaalde academici dat het Franstalig onderwijs globaal genomen zeker niet ondergefinancierd is in vergelijking tot het onder-
wijs in andere landen van de OESO (zie: R. DESCHAMPS, “Un meilleur enseignement en Communauté française – Nous le pouvons si nous 
le voulons”, Cahiers de la Faculté des Sciences économiques, sociales et de gestion – Opinion series 2010, nr. 49 
(http://www.fundp.ac.be/pdf/publications/70749.pdf).  
298 Decr.Fr.Gem. 30 juni 1998 visant à assurer à tous les élèves des chances égales d'émancipation sociale, notamment par la mise en œuvre 
de discriminations positives, BS 22 augustus 1998 en Decr.Fr.Gem. 30 april 2009 organisant un encadrement différencié au sein des établis-
sements scolaires de la Communauté française afin d'assurer à chaque élève des chances égales d'émancipation sociale dans un environne-
ment pédagogique de qualité, BS 9 juli 2009. 
299 H. DRAELENS, V. DUPRIEZ en Ch. MAROY, Le système scolaire en Communauté française, Dossier du CRISP, nr. 59, Brussel, 2003, 
p. 33. Een recent voorbeeld betreft de storm van protest tegen de inwerkingtreding van het Decreet van 8 juli 2010 (Decr.Fr.Gem. 8 juli 2010 
modifiant le décret du 30 avril 2009 organisant un encadrement différencié au sein des établissements scolaires de la Communauté française 
afin d'assurer à chaque élève des chances égales d'émancipation sociale dans un environnement pédagogique de qualité, BS 16 augustus 
2010) – het zogenaamde Robin Hood-decreet –  waarbij scholen met een hoge socio-economische index een deel van hun omkaderings- en 
werkingsbudgetten dienden af te staan aan de socio-economisch zwakkere scholen. In de uiteindelijke regeling bleef enkel de transfer van 
werkingsmiddelen overeind en werd deze overdracht voor de scholen deels geneutraliseerd door de algemene herfinanciering van het Frans-
talig onderwijs zoals voorzien in de Sint-Bonifatiusakkoorden.  
300 R. DESCHAMPS, “Un meilleur enseignement en Communauté française – Nous le pouvons si nous le voulons”, Cahiers de la Faculté des 
Sciences économiques, sociales et de gestion – Opinion series 2010, nr. 49, 14. 
301 Le Soir, 24 januari 2012, p. 1-2 en 4; Le Soir, 25 januari 2012, p. 1-5; L’Echo, 25 januari 2012, p. 9 en Le Soir, 3 februari 2012, p. 1-3.  
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consensus te bestaan (zie 60.). Uiteindelijk zal in het Décret avantages sociaux toch worden geopteerd 

om het Gemeenschapsonderwijs buiten het toepassingsgebied van de sociale voordelen te houden302. 

Ter compensatie van die uitsluiting ontvangen de scholen van het Franstalig Gemeenschapsonderwijs 

sinds 2003 wel jaarlijks een forfaitair bedrag per leerling voor het toekennen van sociale voordelen303. 

De bedragen gaan van 117,03 EUR voor het gewoon secundair onderwijs tot maximum 218,02 EUR 

voor het buitengewoon lager onderwijs304 en dit voor zover de vastgelegde budgetten niet worden 

overschreden305. Deze bedragen staan voor het overige volledig los van de werkingsmiddelen die wor-

den toegekend306. Het feit dat de schoolpactmechanismen nog een belangrijke rol spelen voor de fi-

nanciering en subsidiëring van de onderwijsinstellingen in de Franse Gemeenschap (zie 71.), was wel-

licht een doorslaggevend argument om het Gemeenschapsonderwijs niet in het toepassingsgebied van 

het Décret avantages sociaux op te nemen.  

 
 
§3: Toepassingsgebied - onderwijsniveaus 
 
Vlaamse Gemeenschap 
 
74. Met het Decreet flankerend onderwijsbeleid heeft de Vlaamse decreetgever een onderscheid inge-

voerd tussen ‘sociale voordelen’ en ‘andere voordelen’ (zie 81.). Dit onderscheid heeft zijn impact op 

de onderwijsniveaus waarop het decreet van toepassing is. De afdeling over de sociale voordelen is 

enkel van toepassing op het basis- en secundair onderwijs307, terwijl voor de andere voordelen een veel 

ruimer toepassingsgebied is vastgelegd308. Hier moeten ook de instellingen van het hoger onderwijs, 

het deeltijds kunstonderwijs, het volwassenenonderwijs, de Syntra en de Centra voor Deeltijdse vor-

ming op gelijke voet worden behandeld. 

 

Franse Gemeenschap 
 
75. Ook in de Franse Gemeenschap zijn sociale voordelen beperkt tot het basis- en secundair onder-

wijs. De notie ‘andere voordelen’ ontbreekt in het Décret avantages sociaux. Door het feit dat artikel 

33 Schoolpactwet in de Franse Gemeenschap niet werd opgeheven, merkte de Raad van State in zijn 

advies over het ontwerpdecreet309 op dat er een tegenstrijdigheid bestond tussen het toepassingsgebied 

van het Décret avantages sociaux en het artikel 33 Schoolpactwet. De Schoolpactwet is immers ook 

van toepassing op het hoger niet-universitair onderwijs. Om dit probleem op te lossen, zou dan ook in 

                                                           
302 Art. 1 Decr.Fr.Gem. 7 juni 2011 relatif aux avantages sociaux, BS 26 juni 2001. 
303 Art. 34, eerste lid Loi du 29 mai 1959 modifiant certaines dispositions de la législation de l’enseignement, BS 19 juni 1959. 
304 Art. 34, tweede lid Loi du 29 mai 1959  modifiant certaines dispositions de la législation de l’enseignement, BS 19 juni 1959. 
305 Sinds 2003 werd het jaarlijks globaal budget voor de forfaitaire bedragen per leerling stelselmatig verhoogd van 505.702,79 EUR in 2003 
tot 16.619.182,00 EUR in 2010. Sinds 2011 wordt het bedrag geïndexeerd. (Art. 34, derde lid Loi du 29 mai 1959 modifiant certaines dispo-
sitions de la législation de l’enseignement, BS 19 juni 1959). 
306 Art. 34 in fine Loi du 29 mai 1959 modifiant certaines dispositions de la législation de l’enseignement, BS 19 juni 1959. 
307 Art. 5 Decr.Vl. 30 november 2007 betreffende het flankerend onderwijsbeleid op lokaal niveau, BS 11 februari 2008. 
308 Art. 9 Decr.Vl. 30 november 2007 betreffende het flankerend onderwijsbeleid op lokaal niveau, BS 11 februari 2008. 
309 Adv.RvS 30.958/2 van 27 november 2000. 



 
59 

artikel 9 van de uiteindelijke decreettekst opgenomen worden dat artikel 33 Schoolpactwet niet van 

toepassing is op het hoger onderwijs310. 

 
 
§4: Toepassingsgebied – toekennende besturen 
 
Vlaamse Gemeenschap 
 
76. Inzake het territoriale toepassingsgebied situeerden de grootste problemen zich sinds lang bij de 

toekenning van sociale voordelen door provinciebesturen. Reeds in het vroegere schoolpactartikel 

bestond immers onduidelijkheid over hoe provincies de regelgeving moesten toepassen. Hoger kaart-

ten we reeds aan dat naar onze mening een veeleer restrictieve interpretatie noodzakelijk leek: een 

provinciebestuur moest enkel dezelfde voordelen toekennen aan de scholen die zich op het grondge-

bied van de gemeente bevonden waar haar provinciale instelling was gevestigd en niet aan alle instel-

lingen op het volledige grondgebied van de provincie (zie 20. tot 22.). Een extensieve interpretatie 

maakte op financieel vlak elke concrete toekenning van sociale voordelen immers onmogelijk. 

 

Het Decreet Basisonderwijs bracht in de Vlaamse Gemeenschap weinig verheldering in deze kwestie. 

Integendeel, het artikel 92, §1, bepaalde dat “de provincies […] op hun grondgebied geen andere 

voordelen toekennen dan de sociale voordelen en het gezondheidstoezicht”. Taalkundig lijkt ons die 

verwoording moeilijk anders gelezen te kunnen worden dan dat de provinciebesturen toch voor alle 

instellingen van eenzelfde niveau en type op hun volledige grondgebied dezelfde sociale voordelen 

moesten voorzien. De Omzendbrief van 25 juli 1991, die verder van toepassing bleef, gebruikte voor 

het overige nagenoeg exact dezelfde verwoordingen van het decreet. Door in de voorbeelden enkel 

situaties aan te halen waar gemeentebesturen voordelen toekennen311, fietste de omzendbrief tevens 

mooi om de problematiek heen.  

 

77. Het Decreet flankerend onderwijsbeleid zal komaf maken met die dubieuze situatie: enkel gemeen-

ten worden nu nog als toekennend bestuur van sociale voordelen beschouwd312 waardoor het territoria-

liteitsvraagstuk niet langer rijst. De provincies zitten daarentegen wel vervat in de regeling van de 

andere voordelen. Afdeling II van het Decreet flankerend onderwijsbeleid dat die andere voordelen 

regelt, spreekt met betrekking tot het toepassingsgebied immers van ‘lokale besturen’. Dit wordt in het 

decreet gedefinieerd als “de gemeenten, de provincies en de Vlaamse Gemeenschapscommissie”313. 

Andere voordelen zijn initiatieven die, naast de sociale voordelen, op vrijwillige basis kunnen worden 

                                                           
310 In 1996 had de Franse Gemeenschap reeds een gelijkaardige oplossing dienen toe te passen bij het aannemen van het Decr.Fr.Gem  9 
september 1996 relatif au financement des hautes écoles organisées ou subventionnées par la Communauté Française, BS 15 oktober 1996. 
Hierin werden de hogescholen reeds uitgesloten van de toepassing van de artikelen 32, 34 en 35 van de Schoolpactwet. 
311 Omz. 25 juli 1991, JUR1/11/AVW, punt 3. 
312 Art. 5 Decr.Vl. 30 november 2007 betreffende het flankerend onderwijsbeleid op lokaal niveau, BS 11 februari 2008. 
313 Art. 2, 8°  Decr.Vl. 30 november 2007 betreffende het flankerend onderwijsbeleid op lokaal niveau, BS 11 februari 2008. In tegenstelling 
tot de provincies wordt de Vlaamse Gemeenschapscommissie voor de toepassing van de afdeling over ‘andere voordelen’ niet beschouwd als 
een lokaal bestuur (Art. 8bis Decr.Vl. 30 november 2007 betreffende het flankerend onderwijsbeleid op lokaal niveau, BS 11 februari 2008). 
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uitgebreid naar scholen van andere netten (zie 81.). Zodra ze echter aan één schoolbestuur van een 

ander net worden toegekend, dan moet dit, overeenkomstig het gelijkheidsbeginsel, in gelijke mate 

gebeuren voor alle scholen die hierom verzoeken en gelegen zijn op het grondgebied van de gemeente 

of de provincie314. Hierdoor wordt met andere woorden de vroegere territoriale afbakeningsproblema-

tiek van de sociale voordelen nu bij de andere voordelen geïntroduceerd.  

 

Er moet tot slot nog worden opgemerkt dat evenzeer gemeenten die zelf geen inrichter van onderwijs 

zijn sociale voordelen kunnen toekennen, zonder uiteraard enig onderscheid te mogen maken tussen de 

scholen op hun grondgebied315. 

 

Franse Gemeenschap 
 
78. In de Franse Gemeenschap liggen de provincies, net zoals de Franse Gemeenschapscommissie, 

wel vervat in het toepassingsgebied ratione loci van het Décret avantages sociaux. Om het risico op 

een extensieve interpretatie tegen te gaan, bepaalt het decreet dat de provincies slechts dezelfde sociale 

voordelen moeten toekennen aan de scholen van eenzelfde niveau en type onderwijs voor zover die 

gesitueerd zijn binnen een welbepaalde afstand van de provinciale instelling316. Om uitvoering te ge-

ven aan deze decreetsbepaling nam de Franse Gemeenschapsregering een besluit317 aan waarin, op 

grond van de oppervlakte en de bevolkingsdichtheid van de verschillende provincies, de afstanden 

werden vastgelegd waarbinnen de verplichtingen betreffende sociale voordelen gerespecteerd moeten 

worden318. Tegen dit besluit, en meer bepaald tegen artikel 1 waarin de afstanden werden vermeld, 

werd door het Secretariaat-Generaal van het Katholiek Onderwijs (S.E.G.E.C.) een annulatieberoep bij 

de Raad van State ingediend319. Het S.E.G.E.C. beriep zich in zijn verzoek op de artikelen 10, 11 en 

24, §§1 en 4, van de Grondwet. De nadruk in de argumentatie werd gelegd op de miskenning van de 

keuzevrijheid van de ouders om zonder financiële overwegingen een onderwijsinstelling te kiezen 

voor hun kinderen. De invoering van de bedoelde perimeters beknotte volgens het S.E.G.E.C. immers 

dit keuzerecht. Verder werd ook de vraag gesteld op grond van welke objectieve criteria de afstanden 

in het besluit vastgelegd zijn en of die inderdaad wel overeenkomen met het ‘rekruteringsgebied’ van 

een gemiddelde provinciale school. Indien dit niet het geval is, dan wordt de keuzevrijheid van de 

ouders namelijk ingeperkt door de in het besluit vastgelegde afstanden. De Raad van State verzocht de 

                                                           
314 Art. 10 Decr.Vl. 30 november 2007 betreffende het flankerend onderwijsbeleid op lokaal niveau, BS 11 februari 2008. 
315 Art. 7  Decr.Vl. 30 november 2007 betreffende het flankerend onderwijsbeleid op lokaal niveau, BS 11 februari 2008. 
316 Art. 3, eerste lid Decr.Fr.Gem. 7 juni 2001 relatif aux avantages sociaux, BS 26 juni 2001. 
317 B.Fr.Gem.Reg. 6 december 2001 portant application de l’article 3 du décret du 7 juin 2001 relatif aux avantages sociaux, BS 19 februari 
2002. 
318 Voor de Franse Gemeenschapscommissie: 0,5km; voor Waals-Brabant: 2km; voor Henegouwen: 4km; voor Namen: 8km; voor Luik: 4km 
en voor Luxemburg: 10km. Deze afstanden worden gemeten vanaf de vestigingsplaats van de betreffende provinciale instelling. Voor het 
gewoon lager onderwijs zijn in alle geval op zijn minst alle instellingen op het grondgebied van dezelfde gemeente omvat (art. 1 
B.Fr.Gem.Reg. van 6 december 2001 portant application de l’article 3 du décret du 7 juin 2001 relatif aux avantages sociaux, BS 19 februari 
2002). 
319 RvS 24 december 2008, nr. 189.225. Zie hierover tevens: S. KETTMAN, “L’arrêté du Gouvernement de la Communauté Française du 6 
décembre 2001, portant application de l’article 3 du décret du 7 juin 2001 relatif aux avantages sociaux passé à la trappe”, Scolanews maart 
2009, nr. 3, 1-3. 
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Franse Gemeenschap de gegevens op grond waarvan de perimeters vastgelegd zijn, aan te leveren. De 

aangebrachte documenten konden evenwel niet duidelijk maken wat de objectieve criteria waren die 

aan de afstanden ten grondslag liggen. In zijn arrest van 24 december 2008 zou de Raad van State de 

bepalingen uit het Besluit van 6 december 2001 dan ook vernietigen. Hierdoor ontstaan in de Franse 

Gemeenschap, in afwachting van een eventuele wijziging van het Décret avantages sociaux of het 

aannemen van een nieuw besluit, opnieuw heel wat (onopgeloste) vragen over het territoriale toepas-

singsgebied voor sociale voordelen toegekend door provincies. 

 
 
§5: Materiële invulling sociale voordelen 
 
Vlaamse Gemeenschap 
 
79. Voor het basisonderwijs veranderde er in het Decreet flankerend onderwijsbeleid niets op het vlak 

van het materiële toepassingsgebied. De lijst met sociale voordelen van het Decreet Basisonderwijs 

werd er immers integraal in overgenomen. Worden vandaag bijgevolg als sociaal voordeel be-

schouwd320: 

1° het ochtend- en avondtoezicht buiten de periode van normale aanwezigheid van de leerlin-

gen; 

2° het middagtoezicht voor de tijdsduur van maximaal één uur; 

3° het ter beschikking stellen van de voor het publiek toegankelijke gemeentelijke infrastruc-

tuur, met uitzondering van de roerende en onroerende goederen die uitsluitend bestemd zijn 

voor de organisatie van het gemeentelijk onderwijs; 

4° de kosten van de toegang tot het zwembad voor de leerlingen lager onderwijs, indien het 

zwembad niet behoort tot de gemeentelijke sportinfrastructuur vermeld in punt 3°. De kosten 

verbonden aan het verstrekken van één schooljaar gratis zwemmen, waar elke leerling lager 

onderwijs recht op heeft, worden niet als sociaal voordeel beschouwd; 

5° het leerlingenvervoer in het basisonderwijs. 

 

Ook voor het secundair onderwijs wijzigde het materiële toepassingsgebied bijgevolg niet in vergelij-

king met de vroegere situatie: de drie sociale voordelen die reeds golden onder het Besluit van 24 juni 

1991, bleven behouden (zie 37.). De toegang tot het zwembad en het leerlingenvervoer (die waren 

toegevoegd in het Decreet Basisonderwijs) worden in het Decreet flankerend onderwijsbeleid voor het 

overige expliciet uitgesloten voor het secundair onderwijs321.  

 

Op te merken valt nog dat het gezondheidstoezicht in het Decreet flankerend onderwijsbeleid niet 

meer wordt opgenomen. Dit valt te verklaren door het feit dat sinds het Decreet van 1 december 

                                                           
320 Art. 6 Decr.Vl. 30 november 2007 betreffende het flankerend onderwijsbeleid op lokaal niveau, BS 11 februari 2008. 
321 Art. 6, 4° en 5° Decr.Vl. 30 november 2007 betreffende het flankerend onderwijsbeleid op lokaal niveau, BS 11 februari 2008. 
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1998322 iedere school de verplichting heeft om een beleidsplan of een beleidscontract op te stellen met 

een Centrum voor Leerlingenbegeleiding (CLB)323. Hierdoor is sindsdien het gezondheidstoezicht 

sowieso gewaarborgd voor alle leerlingen en werd het opnemen van die bepaling overbodig.   

 

80. Het Decreet flankerend onderwijsbeleid bepaalt verder dat de Vlaamse Regering de modaliteiten 

en de procedure vastlegt die gevolgd moeten worden om de in het decreet opgesomde sociale voorde-

len te kunnen genieten324. Tot op heden werd aan deze bepaling echter geen uitvoering gegeven.  

 

Afhankelijk van het sociaal voordeel dat wordt toegekend, kunnen zich zodoende twee onderscheiden 

situaties voordoen. Voor het ochtend- en avondtoezicht, het middagtoezicht en de toegang tot de ge-

meentelijke sportinfrastructuur betekent dit dat de bepalingen van het Besluit van 24 juli 1991 nog 

steeds van toepassing blijven. Vooral bij de ingewikkelde berekening voor de tussenkomst in het mid-

dagtoezicht325 kan volgens ons de vraag worden gesteld of veel gemeenten dit besluit nog effectief 

toepassen. Naast het besluit is ook de aansluitende, sterk verouderde326, Omzendbrief van 25 juli 1991 

nog steeds van toepassing. Onder andere met betrekking tot het avondtoezicht rees er met die omzend-

brief een probleem327. In het Besluit van 24 juli 1991 wordt immers geen onderscheid gemaakt tussen 

studieopvang en avondtoezicht, terwijl de omzendbrief bepaalde dat enkel studieopvang die wordt 

georganiseerd ten behoeve van de leerlingen van de eerste en tweede graad van het basisonderwijs als 

een sociaal voordeel kon worden geïnterpreteerd. Studieopvang voor leerlingen van de derde graad 

mocht daarentegen niet als sociaal voordeel worden beschouwd. Op dit punt werd de omzendbrief 

alvast in overeenstemming gebracht met het besluit. Een veel grondigere update lijkt evenwel meer 

dan wenselijk328.   

 

De twee andere sociale voordelen, de toegang tot het zwembad en het leerlingenvervoer, zijn niet op-

genomen in het Besluit van 24 juli 1991. Hiervoor, en in het bijzonder voor het leerlingenvervoer, 

blijft hetzelfde probleem bestaan als reeds het geval was onder het Decreet Basisonderwijs (zie 45.): 

door het uitblijven van een uitvoeringsbesluit zijn de decreetsbepalingen niet afdwingbaar en geldt 

vandaag nog steeds uitsluitend een stand-still-verplichting329. Hierdoor blijven nieuwe initiatieven die 

tegen het beginsel van een gelijke behandeling van leerlingen ingaan onmogelijk.  

 

Het feit dat de integratie van de sociale voordelen in het Decreet flankerend onderwijsbeleid niet ge-

paard is gegaan met het aannemen van nieuwe uitvoeringsbepalingen, is volgens ons betreurenswaar-

                                                           
322 Decr.Vl. 1 december 1998 betreffende de centra voor leerlingenbegeleiding, BS 10 april 1999. 
323 Art. 38-40 Decr.Vl. 1 december 1998 betreffende de centra voor leerlingenbegeleiding, BS 10 april 1999. 
324 Art. 8 Decr.Vl. 30 november 2007 betreffende het flankerend onderwijsbeleid op lokaal niveau, BS 11 februari 2008. 
325 Art. 5 B.Vl.Reg. van 24 juli 1991 houdende bepaling van de begrippen gezondheidstoezicht en sociale voordelen, BS 6 september 1991. 
326 Zo wordt er in deze omzendbrief nog steeds verwezen naar de opgeheven bepalingen uit de Schoolpactwet. 
327 Vr. en Antw. Vl.Parl. 2009-2010, 7 oktober 2009, 811-812. 
328 Vr. en Antw. Vl.Parl. 2009-2010, 7 oktober 2009, 812. 
329 Parl.St. Vl.Parl. 2006-2007, nr. 1315-1, 9 en Vr. en Antw. Vl.Parl. 2008-2009, 5 maart 2009, 231-232. 
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dig te noemen. Het vernieuwde concept van een lokaal flankerend onderwijsbeleid dat in de nasleep 

van het kerntakendebat tot stand kwam, was nochtans een ideale gelegenheid om op dit vlak orde op 

zaken te stellen.  

 

81. Met het Decreet flankerend onderwijsbeleid werd ook het concept van ‘andere voordelen’ geïntro-

duceerd330. Die andere voordelen kunnen worden gedefinieerd als alle initiatieven, losstaand van eind-

termgebonden onderwerpen331, die niet in de limitatieve opsomming van de sociale voordelen vervat 

zitten en die worden genomen door een lokaal bestuur (zijnde de gemeenten en de provincies, zie 77.) 

voor de scholen van het eigen schoolbestuur. Hier kan worden gedacht aan een financiële tussenkomst 

voor culturele en sportactiviteiten, de aankoop van specifiek materiaal voor de school of het onder-

houd van de groenvoorzieningen van een schooldomein332. In tegenstelling tot de regeling voor het 

toekennen van sociale voordelen, zijn gemeenten en provincies niet verplicht om die voordelen uit te 

breiden naar de scholen van de andere netten op hun grondgebied. Het Decreet flankerend onderwijs-

beleid stelt immers duidelijk dat de lokale besturen die voordelen “kunnen” uitbreiden naar andere 

schoolbesturen die hierom verzoeken333. Indien echter wordt beslist om aan een school van een ander 

schoolbestuur een voordeel toe te kennen, dan is het gemeente- of provinciebestuur verplicht dit voor-

deel ook te verschaffen aan alle andere scholen van hetzelfde onderwijsniveau of -type334. Desgeval-

lend kunnen de lokale besturen criteria vastleggen waaraan scholen moeten voldoen om recht te heb-

ben op de voordelen335. Het spreekt uiteraard voor zich dat indien supplementaire voordelen aan ande-

re netten worden toegekend, die nooit bekostigd kunnen worden met de werkingsmiddelen die door de 

Vlaamse Regering ter beschikking worden gesteld aan de gemeentelijke of provinciale scholen336.  

 

82. De ratio legis die aan de bepalingen rond andere voordelen ten grondslag ligt, is het wegwerken 

van juridische hinderpalen die het opzetten van samenwerkingsverbanden tussen gemeenten en scho-

len van andere netten bemoeilijkten337. Tot dan, en zeker sinds de restrictieve interpretatie van de soci-

ale voordelen in het Besluit van 24 juni 1991, was het gemeenten immers niet toegestaan bijkomende 

voordelen toe te kennen aan scholen van andere schoolbesturen. Door de maatschappelijke evolutie in 

de richting van meer ‘brede scholen’338 en de wil van de Vlaamse decreetgever om een lokaal beleid 

mogelijk te maken, was een versoepeling van de vroegere regelgeving dan ook noodzakelijk. A fortiori 

                                                           
330 Afdeling II Decr.Vl. 30 november 2007 betreffende het flankerend onderwijsbeleid op lokaal niveau, BS 11 februari 2008. 
331 OVSG-VVSG, Draaiboek lokaal flankerend onderwijsbeleid, p. 6 
(http://www.vvsg.be/onderwijs/flankerendonderwijsbeleid/Documents/Draaiboek%20Flankerend%20onderwijsbeleid%20OVSG-
VVSG.pdf).  
332 X., Rapport sociale en andere voordelen. Kalenderjaar 2008, Vlaams Ministerie van Onderwijs en Vorming, Brussel, p. 26-37. 
333 Art. 10 Decr.Vl. 30 november 2007 betreffende het flankerend onderwijsbeleid op lokaal niveau, BS 11 februari 2008. 
334 Parl.St. Vl.Parl. 2006-2007, nr. 1315-1, 10. 
335 Art. 10, in fine Decr.Vl. 30 november 2007 betreffende het flankerend onderwijsbeleid op lokaal niveau, BS 11 februari 2008. 
336 Parl.St. Vl.Parl. 2006-2007, nr. 1315-1, 10. 
337 Parl.St. Vl.Parl. 2006-2007, nr. 1315-1, 10. 
338 In de Memorie van Toelichting bij het ontwerp van decreet worden ‘brede scholen’ gedefinieerd als “scholen die duurzaam samenwerken 
met andere instellingen of partners voor de ontwikkeling van kinderen” (Parl.St. Vl.Parl. 2006-2007, nr. 1315-1, 10). 
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werden met het Decreet flankerend onderwijsbeleid initiatieven die in de praktijk eigenlijk reeds lan-

ger bestonden339, juridisch geregeld.  

 

83. De Raad van State had in zijn advies op het Decreet flankerend onderwijsbeleid wel enkele beden-

kingen bij de opsplitsing tussen sociale en andere voordelen340. De Raad stelde zich allereerst vragen 

bij de verschillende terminologie die werd gebruikt in de twee artikelen. Waar bij sociale voordelen 

steeds sprake is van een discriminatieverbod tussen leerlingen, wordt bij de andere voordelen gewaagd 

van een discriminatieverbod tussen scholen. Die verschillende libellering zal in de uiteindelijke de-

creettekst behouden blijven. Het achterliggende idee hierbij was hoogstwaarschijnlijk dat andere voor-

delen ook initiatieven kunnen betreffen waarbij niet meteen een verband kan worden gelegd met leer-

lingen (bijvoorbeeld het ter beschikking stellen van een onderhoudsman voor de groenvoorzieningen 

op school)341. Nochtans zou even goed kunnen worden geargumenteerd dat ook dergelijke voordelen 

onrechtstreeks steeds ten goede komen aan de leerlingen, net zoals dat bij sociale voordelen het geval 

is. In de praktijk blijkt overigens dat bij de meerderheid van de andere voordelen een direct verband 

kan worden onderscheiden342.  

 

De Raad stelde zich daarnaast de vraag of het onderscheid tussen sociale en andere voordelen wel in 

overeenstemming is met artikel 24, §4, GW en het gelijkheidsbeginsel in onderwijszaken. De Raad 

benadrukt dat voor de andere benaderingswijze van de twee types van voordelen (“verplicht toeken-

nen” vs. “kunnen toekennen” aan andere schoolbesturen) een redelijke verantwoording noodzakelijk 

is. Bij het ontbreken van een redelijk verband van evenredigheid tussen de aangewende middelen en 

het beoogde doel, is het gelijkheidsbeginsel immers geschonden. De Vlaamse regelgever zal bena-

drukken dat het mogelijk maken van andere voordelen kadert in de evolutie richting ‘brede scholen’. 

Het concept van andere voordelen miskent het artikel 24, §4, GW niet aangezien op het ogenblik dat 

een gemeente of provincie beslist een dergelijk voordeel toe te kennen aan een schoolbestuur van een 

ander net, dezelfde verplichting geldt ten overstaan van alle instellingen van hetzelfde onderwijsniveau 

of -type op haar grondgebied343. A contrario betekent die motivering echter ook dat aan gemeenten en 

provincies een vrijgeleide wordt gegeven om naast de sociale voordelen de eigen instellingen volop 

bijkomend te financieren zonder dat dit enige verplichting met zich meebrengt ten overstaan van de 

andere netten344. Zolang de andere voordelen pedagogisch gerelateerd zijn, rijzen naar onze mening 

                                                           
339 Hand. Vl.Parl. 2007-2008, Plenaire vergadering, 21 november 2007, 47. 
340 Adv.RvS 43.376/1/V van 2 augustus 2007. 
341 Op te merken valt dat in de Memorie van toelichting bij het Decreet flankerend onderwijsbeleid ook bij het deel over de sociale voordelen 
voortdurend gewisseld wordt qua terminologie tussen “gelijke behandeling van leerlingen” en “gelijke behandeling van scholen” (Parl.St. 
Vl.Parl. 2006-2007, nr. 1315-1, 7-9). 
342 X., Rapport sociale en andere voordelen. Kalenderjaar 2008, Vlaams Ministerie van Onderwijs en Vorming, Brussel, p. 26-37. 
343 Parl.St. Vl.Parl. 2006-2007, nr. 1315-1, 10. 
344 Welke andere voordelen zoal door gemeenten worden toegekend werd voor het eerst in kaart gebracht in het rapport over sociale en 
andere voordelen van het kalenderjaar 2008 (zie 90.) Het doet ons vreemd aan dat in dit rapport wordt gesteld dat een ander voordeel enkel 
zou ontstaan wanneer ook aan scholen van een ander dan het gemeentelijk net het voordeel wordt toegekend. De tekst van het artikel 10 
Decreet flankerend onderwijsbeleid is echter duidelijk op dit punt: het is op het ogenblik dat het lokale bestuur een (niet pedagogisch) voor-
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geen problemen. Meer zelfs: bij pedagogische voordelen moet de omgekeerde redenering worden ge-

maakt, met name dat die nooit als ander voordeel kunnen worden gedefinieerd. Het tegendeel zou 

immers betekenen dat gemeenten of provincies een supplementair subsidiëringskanaal worden voor 

onderwijsgebonden kosten die met de werkingsmiddelen betaald moeten worden345. In het geval dat de 

andere voordelen echter niet-pedagogische voordelen betreffen, kunnen toch vragen worden gesteld 

bij de keuzevrijheid die aan de lokale besturen wordt gegeven. Gemeenten kunnen op die manier im-

mers perfect hun sociale voordelen afbouwen ten voordele van gelijkaardige andere voordelen waar 

geen verplichting tot gelijke behandeling bestaat ten overstaan van de leerlingen van de andere net-

ten346. Zo suggereert het OVSG in zijn Draaiboek flankerend onderwijsbeleid zelf dat het laten organi-

seren van ochtend- en avondtoezicht door een aparte vzw geen sociaal voordeel tot gevolg heeft347. 

Indien dit toezicht beperkt blijft tot de leerlingen van het eigen net, handelt de gemeente conform het 

Decreet flankerend onderwijsbeleid – het betreft immers een ander voordeel –, maar kan de vraag 

worden gesteld of die handelwijze wel conform de constitutioneel vastgelegde gelijkheid in onder-

wijszaken is. Het moet overigens in herinnering gebracht dat in het kerntakendebat reeds werd afge-

sproken dat op het ogenblik dat de gelijke financiering vanuit de Vlaamse Gemeenschap voor het ge-

meentelijke en provinciale onderwijs een feit zou zijn, gemeenten en provincies geen bijkomende 

middelen meer uit de eigen begroting voor onderwijs (werking en personeel) mochten toevoegen348. 

Dit zou immers de nagestreefde gelijkheid op het niveau van de Vlaamse Gemeenschap ongedaan 

maken. 

 

Franse Gemeenschap 
 
84. Als reactie op het stijgende aantal rechtszaken tegen gemeentebesturen349 bestond in de Franse 

Gemeenschap een dringende nood aan een duidelijkere definitie van het begrip ‘sociaal voordeel’ (zie 

hoofdstuk 3). De Franstalige decreetgever heeft daarom, zoals dat in de Vlaamse Gemeenschap reeds 

gebeurde met het Besluit van 24 juni 1991, een limitatieve lijst vastgelegd van voordelen die als soci-

aal voordeel moeten aanzien worden. Het betreft350: 

“1° l'organisation de restaurants et de cantines scolaires, à l'exception des restaurants d'ap-

plication liés à des sections du secteur de l'hôtellerie et de l'alimentation; 

                                                                                                                                                                                     

deel toekent aan de scholen van het eigen schoolbestuur dat het ander voordeel ontstaat. Het lokale bestuur kan dan desgevallend opteren dit 
ander voordeel uit te breiden naar andere scholen die erom verzoeken, zolang dit maar op een gelijke wijze gebeurt. 
345 X., Onderwijs heeft steden en gemeenten nodig, Memorandum van OVSG aan de Vlaamse partijen, Onderwijssecretariaat van de Steden 
en Gemeenten van de Vlaamse Gemeenschap, p. 4 (www.ovsg.be/content/Standpunten/Memorandum.pdf). 
346 Hand. Vl.Parl. 2009-2010, Commissie voor onderwijs en gelijke kansen, 4 maart 2010, 33. 
347 OVSG-VVSG, Draaiboek lokaal flankerend onderwijsbeleid, p. 6. 
(http://www.vvsg.be/onderwijs/flankerendonderwijsbeleid/Documents/Draaiboek%20Flankerend%20onderwijsbeleid%20OVSG-
VVSG.pdf).  Op te merken valt dat in de Franse Gemeenschap de toekenning van middelen aan een vzw wel als een sociaal voordeel wordt 
beschouwd (zie 84.). 
348 Bestuursakkoord, Thematisch luik, 25 april 2003 (http://binnenland.vlaanderen.be/kerntakendebat/onderwijs.pdf). Met het Decreet van 4 
juli 2008 betreffende de werkingsbudgetten in het secundair onderwijs en tot wijziging van het decreet basisonderwijs van 25 februari 1997 
wat de werkingsmiddelen betreft, werd deze ‘gelijke’ financiering een feit. 
349 Parl.St. Parl.Fr.Gem. 2000-2001, nr. 154-1,  2 en D. WAGNER, “Trois arrêts majeurs relatifs aux avantages sociaux”, Scolanews januari 
2005, nr. 1, 7. 
350 Art. 2 Decr.Fr.Gem. 7 juni 2001 relatif aux avantages sociaux, BS 26 juni 2001. 
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2° la distribution d'aliments et de friandises ainsi que de jouets hors matériel propre aux acti-

vités d'enseignement; 

3° l'organisation de l'accueil des élèves, quelle qu'en soit la forme, une heure avant le début et 

une heure après la fin des cours; 

4° la garderie du repas de midi dont la durée, pour entrer dans le champ d'application du pré-

sent article, est comprise entre une demi-heure et une heure; 

5° la distribution de vêtements hors les vêtements propres à l'enseignement; 

6° l'organisation de colonies scolaires spécifiques pour enfants présentant une santé déficien-

te; 

7° l'accès aux piscines, accessibles au public, ainsi que le transport y relatif dans le cas où la 

piscine fréquentée pendant l'horaire scolaire n'est pas située sur le territoire de la commune; 

8° l'accès aux infrastructures communales, provinciales et de la Commission communautaire 

française permettant une activité éducative, à l'exception des bâtiments scolaires en ce com-

pris les piscines, sauf celles visées au 7°; 

9° l'accès aux plaines de jeux organisées et aux cures de jour pendant le temps scolaire et 

pendant les vacances sur le territoire de la commune; 

10° les aides financières ou en nature à des groupements, associations ou organismes, dont un 

des objets est l'octroi d'aides sociales qui seraient réservées aux élèves.” 

 

Gemeenten, provincies en de Franstalige Gemeenschapscommissie die aan één van hun instellingen 

een voordeel verlenen dat is opgenomen in deze lijst, zijn verplicht eenzelfde voordeel toe te kennen 

aan de leerlingen van de scholen van het vrij gesubsidieerd onderwijs351 op hun grondgebied in het 

geval dat die hierom verzoeken352. Tussen de leerlingen van scholen van eenzelfde onderwijsniveau 

en/of -type mag voor de toekenning geen enkel onderscheid worden gemaakt. Enige uitzondering op 

het algemene beginsel is dat er voor een verschillende behandeling kan worden geopteerd bij scholen 

die in aanmerking komen voor een bijkomende financiering of subsidiëring in het kader van een gelij-

ke onderwijskansenbeleid353 (l’encadrement différencié354). Die eventuele onderscheiden behandeling 

moet uiteraard wel billijk en objectiveerbaar zijn355.  

 

85. Aangezien artikel 33 Schoolpactwet in de Franse Gemeenschap niet werd opgeheven, bestond 

wegens de nieuwe, beperkende, definiëring van sociale voordelen de noodzaak om de libellering van 

het artikel aan te passen. Het materiële toepassingsgebied werd daarom begrensd door in de eerste 

                                                           
351 Het moet in herinnering worden gebracht dat het Gemeenschapsonderwijs niet in het toepassingsgebied van het Décret avantages sociaux 
zit vervat. Ter compensatie ontvangen de scholen van het Gemeenschapsonderwijs sinds 2003 wel jaarlijks een forfaitair bedrag per leerling 
voor het toekennen van sociale voordelen (zie 73.). 
352 Voor de provincies en de Franse Gemeenschapscommissie geldt deze verplichting enkel binnen de vastgelegde perimeters (zie 78.). 
353 Art. 5, §2 Decr.Fr.Gem. 7 juni 2001 relatif aux avantages sociaux, BS 26 juni 2001. 
354 Decr.Fr.Gem. 30 april 2009 organisant un encadrement différencié au sein des établissements scolaires de la Communauté française afin 
d'assurer à chaque élève des chances égales d'émancipation sociale dans un environnement pédagogique de qualité, BS 9 juli 2009. 
355 Omz. 19 februari 2002, Enseignement – Décret du 7 juin 2001 relatif aux avantages sociaux, punt 5. 
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alinea op te nemen dat de verplichting tot gelijke behandeling enkel geldt voor “[les] avantages soci-

aux […] tels qu’ils sont prévus par le décret du 7 juin 2001 relatif aux avantages sociaux”. Aan het 

evolutieve karakter van de sociale voordelen kwam op die manier een einde.  

 

In het licht van de extensieve interpretatie die voorheen in bepaalde rechterlijke uitspraken aan de 

sociale voordelen was gegeven (zie hoofdstuk 3), betekende dit dan ook een bepaalde achteruitgang 

(un certain recul356) ten opzichte van de situatie vóór 2001. De Raad van State stelde zich hierbij de 

vraag waarom sommige voordelen die vroeger door de rechtspraak als sociaal voordeel waren erkend, 

niet langer in de lijst van het decreet voorkwamen. Zo was het hem bijvoorbeeld niet duidelijk waarom 

de organisatie van openluchtklassen plots niet meer als een sociaal voordeel werd beschouwd. Meer 

algemeen verzocht de Raad om de door de beperking van het begrip ‘sociale voordelen’ veroorzaakte 

achteruitgang van de subsidiëring van het vrij onderwijs duidelijker te verantwoorden. Het parlement 

van de Franse Gemeenschap zag echter geen probleem in de limitatieve opsomming. Niet alleen was 

de jurisprudentie over sociale voordelen geenszins eenduidig, maar daarenboven kan de macht van de 

formele regelgever niet worden beknot door de rechtspraak. De overheid behoudt immers steeds de 

vrijheid om haar beleid te wijzigen, zodat eventuele verschillen tussen de situatie zoals die voordien 

geregeld was en de situatie onder een nieuwe regelgeving op zich niet discriminerend kan zijn357.  

Gezien de ernstige rechtsonzekerheid getuigde het opstellen van een beperkende lijst dan ook veeleer 

van een daad van behoorlijk bestuur358.  

 

86. Tegen het Décret avantages sociaux werd door een groep ouders, de inrichtende machten van twee 

vrije scholen en het Secretariaat-Generaal van het Katholiek Onderwijs (S.E.G.E.C.) een beroep tot 

vernietiging ingediend bij het Arbitragehof359. De argumentatie van de verzoekende partijen spitste 

zich hoofdzakelijk toe op het feit dat volgens hen de limitatieve opsomming van sociale voordelen in 

strijd is met de in het artikel 24, §4, GW verankerde regels van gelijkheid in onderwijszaken. Het Dé-

cret avantages sociaux zorgt er immers voor dat de leerlingen van het vrij gesubsidieerd onderwijs 

mogelijk een minder gunstige behandeling zullen genieten dan de leerlingen van het officieel gesubsi-

dieerd onderwijs. Gemeenten en provincies hebben immers niet langer de mogelijkheid om aan het 

vrije net voordelen toe te kennen die niet in de lijst van het decreet zijn opgenomen. De gesloten lijst 

stelt de leerlingen van het vrij onderwijs dan ook bloot aan een ongelijke behandeling die door geen 

enkel objectief en redelijk element kan worden verantwoord. De limitatieve lijst van het decreet mis-

kent volgens de verzoekers dan ook het gelijkheidsbeginsel en is niet evenredig met het nagestreefde 

doel, te weten het bekomen van een grotere rechtszekerheid. 

 

                                                           
356 Adv.RvS 30.958/2 van 27 november 2000. 
357 Arbitragehof 14 mei 2003, nr. 56/2003, BS 2 juni 2003, punt A.2.2. 
358 Parl.St. Parl.Fr.Gem. 2000-2001, nr. 154-3, 34 en Arbitragehof 14 mei 2003, nr. 56/2003, BS 2 juni 2003, punt A.2.2. 
359 Arbitragehof 14 mei 2003, nr. 56/2003, BS 2 juni 2003.  
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Het Arbitragehof deelde de mening van de verzoekende partij over het feit dat het Décret avantages 

sociaux inderdaad een achteruitgang betekende ten opzichte van de evolutieve interpretatie van sociale 

voordelen zoals dat tot dan toe onder de Schoolpactwet het geval was. Het Hof achtte zich echter niet 

bevoegd om hierover een verdere uitspraak te doen: de decreetgever kan immers terugkomen op oor-

spronkelijk gestelde doelstellingen om andere na te streven. De limitatieve opsomming an sich be-

schouwde het rechtscollege in overeenstemming met het gelijkheidsbeginsel in onderwijszaken. Het 

verplicht immers de gemeenten, provincies en de Franse Gemeenschapscommissie ertoe op hun 

grondgebied dezelfde sociale voordelen toe te kennen aan de leerlingen van andere instellingen dan 

die zij zelf inrichten. Op de vraag of naast de in het decreet opgenomen voordelen de lokale besturen 

ook nog andere voordelen kunnen toekennen, ontwikkelde het Arbitragehof de volgende belangwek-

kende redenering360: 

“Si d’autres avantages sociaux étaient octroyés, il s’agirait d’une violation, non de la Consti-

tution mais du décret lui-même, ce qui échappe à la compétence de la Cour. Ce n’est qu’au 

cas où de tels avantages, accordés aux écoles organisées par la commune, la province ou la 

Commission communautaire française, seraient refusés aux écoles de la même catégorie de 

l’enseignement libre situées sur leur territoire que serait violé l’article 24, §§1er et 4 de la 

Constitution. Mais cette violation ne relèverait pas davantage de la compétence de la Cour 

puisqu’elle serait imputable non au décret mais à une application illégale et discriminatoire 

de celui-ci. 

L’octroi d’avantages autres que ceux qui sont énumérés à l’article 2 et qui échapperaient à la 

règle d’égalité de l’article 3 n’est admissible que s’il s’agit non d’avantages sociaux mais de 

mesures propres au projet pédagogiques du pouvoir organisateur. Si ces mesures dissimu-

laient des avantages sociaux, il s’agirait d’une violation du décret qu’il appartiendrait aux 

autorités compétentes de sanctionner. 

Les autorités mentionnées à l’article 3 du décret pourraient toutefois octroyer des avantages 

supplémentaires en faisant usage de l’article 2, 10° du décret, qui permet d’accorder des ai-

des financières ou en nature à des groupements, associations ou organismes dont un des ob-

jets est l’octroi d’aides sociales réservées aux élèves. Mais de tels avantages n’échapperaient 

pas à la règle de l’égalité inscrite à l’article 3, sous peine de méconnaitre non seulement cette 

disposition mais également l’article 24, § 1er et § 4 de la Constitution.” 

 

De interpretatie die het Hof hiermee aan het materiële toepassingsgebied van het Décret avantages 

sociaux gaf, vereenvoudigde allerminst de situatie van de sociale voordelen in de Franse Gemeen-

                                                           
360 Arbitragehof 14 mei 2003, nr. 56/2003, BS 2 juni 2003, B.4.8. 
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schap361. De Franstalige rechtsleer onderscheidt naar aanleiding van dit arrest vier ‘types’ van voorde-

len die elk aan een onderscheiden juridisch regime zijn onderworpen362: 

1. De ‘eigenlijke sociale voordelen’ zoals opgenomen in het Décret avantages sociaux: die zijn 

limitatief opgesomd en moeten in gelijke mate worden toegekend aan de leerlingen van het 

vrije net indien de betrokken schoolbesturen hierom verzoeken. 

2. De ‘aanvullende sociale voordelen’ die worden toegekend op grond van artikel 2, 10° Décret 

avantages sociaux: het betreft de financiële ondersteuning van groeperingen, verenigingen of 

organisaties die hiermee sociale bijstand verlenen aan leerlingen (de tussenkomst van gemeen-

ten en provincies gebeurt hier dus niet rechtstreeks aan de schoolbesturen). Gezien de open de-

finiëring komt het de rechtspraak toe die te identificeren. Deze voordelen zijn aan dezelfde re-

gels onderworpen als de eigenlijke sociale voordelen.  

3. De ‘andere voordelen’ die niet met sociale voordelen kunnen worden gelijkgesteld (‘andere 

pedagogische voordelen’): het betreft hier onderwijsgerelateerde ondersteuning die een ge-

meente- of provinciebestuur aan zijn scholen toekent. Deze voordelen kunnen worden toege-

kend aan de eigen instellingen, zonder dat dezelfde verplichting geldt ten overstaan van de 

scholen van het vrije net. 

4. De ‘andere voordelen’ die niet vervat liggen in het Décret avantages sociaux maar wel als so-

ciaal kunnen worden aangeduid (‘andere sociale voordelen’363): het betreft hier de niet-

pedagogische voordelen die rechtstreeks aan de leerlingen van een eigen instelling zouden 

worden toegekend. 

 

De vraag rijst of, ondanks het feit dat het Arbitragehof het beroep tot vernietiging niet heeft ingewil-

ligd, het arrest toch geen overwinning inhoudt voor de verzoekende partijen. Het Hof stelt immers dat 

de limitatieve opsomming geen schending van het gelijkheidsbeginsel met zich meebrengt, maar cre-

eert tegelijkertijd een categorie van andere sociale voordelen. Het volledige decreet wordt zo in het 

ruimere perspectief van het constitutionele gelijkheidsbeginsel geplaatst. Komt het Hof hiermee dan 

ook niet tot de conclusie dat alle andere sociale voordelen die door gemeenten of provincies worden 

toegekend per definitie ook onderhevig zijn aan de bepaling van artikel 24, §4, GW? Of het voordeel 

een eigenlijk sociaal voordeel of een ander sociaal voordeel is, doet dan niet langer ter zake: het ge-

lijkheidsbeginsel zal in beide gevallen immers gerespecteerd moeten worden364.  

                                                           
361 R. DOHOGNE, “Avantages sociaux: Vers la fin des procédures”, Scolanews, nr. 6, 30 juni 2003, 3-4 en D. WAGNER, “Trois arrêts 
majeurs relatifs aux avantages sociaux”, Scolanews januari 2005, nr. 1, 8. 
362 M. UYTTENDAELE, “Le décret du 7 juin 2001 relatif aux avantages sociaux et les arrêts de la cour d’appel de Liège du 20 décembre 
2004 – examen clinique d’une jurisprudence militante”, noot onder Hof van Beroep Luik 20 december 2004, Jurisprudence de Liège, Mons 
et Bruxelles, 2005, nr. 13, 577-578.  
363 De gebruikte terminologie in de Franstalige rechtsleer is soms verwarrend, doordat deze vierde categorie vaak als “avantage supplémen-
taire” wordt benoemd. Om goed het onderscheid te kunnen maken met de tweede categorie van de ‘aanvullende sociale voordelen’ op basis 
van het artikel 2, 10° van het Décret avantages sociaux opteren we ervoor consequent de term ‘andere sociale voordelen’ te gebruiken voor 
deze vierde categorie. Deze terminologie zal het ook eenvoudiger maken een parallel te trekken met de situatie van de andere voordelen in de 
Vlaamse Gemeenschap.  
364 Ph. COENRAETS en G. GENERET, “La notion d’avantage social : un concept privé de toute utilité ?”, noot onder Rb. Luik 20 december 
2004, JT 2005, 507. 
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87. Het juridische imbroglio over het materiële toepassingsgebied van de sociale voordelen was met 

het Décret avantages sociaux dan ook verre van opgelost. Getuige hiervan is de uitspraak van het Hof 

van Beroep van Luik op 20 december 2004365 over het beroep van de gemeenten Wanze, Awans en 

Plombières, ingesteld tegen de vonnissen van de Rechtbank van Eerste Aanleg te Luik inzake de dis-

puten tussen de inrichtende machten van het vrij onderwijs en de desbetreffende gemeentebesturen 

(zie 62.). Het Hof geeft in zijn drie arresten een wel bijzonder ruime interpretatie aan het begrip soci-

aal voordeel en legt, zich hierbij steunend op de uitspraak van het Arbitragehof, de beginselen van het 

Décret avantages sociaux gewoon naast zich neer366. Zo stelt het Hof van Beroep vooreerst dat naast 

de decretaal opgesomde sociale voordelen ook alle in de Omzendbrief van 1 juni 1960 voorkomende 

voordelen per definitie nog steeds als sociaal voordeel gezien moeten worden. Het Hof definieert ver-

der ook alle voordelen die noch in het decreet, noch in de omzendbrief zijn opgenomen en die toch 

door een gemeente- of provinciebestuur aan één van de eigen instellingen worden toegekend als een 

ander sociaal voordeel. Alle andere sociale voordelen moeten volgens het Hof worden gelijkgesteld 

met de eigenlijke sociale voordelen, ondanks het feit dat zij niet in de decretale opsomming liggen 

vervat. Die, in bepaalde rechtsleer omschreven als militante367, uitspraak had tot gevolg dat voor alle 

in het geding zijnde voordelen dezelfde regels moeten gelden als voor de eigenlijke sociale voordelen. 

Het betrof in deze zaak: de tussenkomst in de kosten van openluchtklassen, de tussenkomst in de kos-

ten van schoolreizen, het uitdelen van speelgoed, het leerlingenvervoer, het vervoer naar het zwembad 

en het ochtend- en avondtoezicht ook buiten één uur voor en na de lessen.  

 

88. Het Hof van Cassatie heeft de redenering van de Luikse rechter echter niet gevolgd en verbrak op 

7 juni 2007368 de drie arresten. In eerste instantie wees het Hof erop dat uit de stukken van de rechts-

pleging bleek dat de vorderingen betrekking hadden op de toekenning van voordelen gedurende de 

periode zowel voor als na de inwerkingtreding van het Décret avantages sociaux. In de uitspraak van 

de Luikse rechter hadden beide periodes dan ook een aparte motivering moeten krijgen, aangezien er 

een verschillende regelgeving van kracht was369. Door de twee periodes toch op eenzelfde wijze te 

beoordelen, schendt de uitspraak het beginsel volgens hetwelk de wet niet terugwerkt in de tijd (begin-

sel van niet-retroactiviteit370). Voor de periode vóór de inwerkingtreding van het decreet had de rechter 

met andere woorden moeten nagaan of de door de gemeente gemaakte kosten betrekking hadden op 

                                                           
365 HvB Luik 20 december 2004, Jurisprudence de Liège, Mons et Bruxelles, 2005, nr. 13, 561-573. Zie hierover tevens: L. VANCRAYE-
BECK, “Avantages sociaux dans l’enseignement: vers une nouvelle polémique ?”, JDJ januari 2005, nr. 38, 15. 
366 G. GENERET, “Les avantages sociaux: une histoire sans fin?”, Scolanews april 2008, nr. 4, 4. 
367 D. WAGNER, “Trois arrêts majeurs relatifs aux avantages sociaux”, Scolanews januari 2005, nr. 1, 10 en M. UYTTENDAELE, “Le 
décret du 7 juin 2001 relatif aux avantages sociaux et les arrêts de la cour d’appel de Liège du 20 décembre 2004 – examen clinique d’une 
jurisprudence militante”, noot onder Hof van Beroep Luik 20 december 2004, Jurisprudence de Liège, Mons et Bruxelles, 2005, nr. 13, 579. 
368 Cass. 7 juni 2007, nr. C.05.0321.F, www.cass.be.  
369 Reeds in zijn arrest van 19 juli 2002 had de Rechtbank van Eerste Aanleg van Charleroi dit onderscheid gemaakt door te stellen dat de 
definiëring van het begrip sociaal voordeel in het Décret avantages sociaux niet van toepassing kan zijn op geschillen voorafgaand aan de 
inwerkingtreding van het decreet (zie hierover: D. WAGNER, “Sort des procédures antérieures à l’entrée en vigueur du décret du 7 juin 
2001”, Scolanews 14 maart 2003, nr. 2, 1-3). 
370 Art. 2 BW: “De wet beschikt alleen voor het toekomende; zij heeft geen terugwerkende kracht”. 
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voordelen die niet binnen de normale onderwijsorganisatie vielen. Door a priori te stellen dat het ef-

fectief sociale voordelen betrof, schendt het arrest dan ook het artikel 33 Schoolpactwet. Voor de peri-

ode na de inwerkingtreding van het decreet is het arrest van het Hof van Beroep in strijd met de duide-

lijke bewoordingen van het artikel 2 Décret avantages sociaux. De rechtspraak kan immers niet beslis-

sen dat voordelen die niet op de exhaustieve lijst van het decreet voorkomen toch als sociale voordelen 

moeten worden opgevat en derhalve, omdat zij als andere sociale voordelen gekwalificeerd kunnen 

worden, op dezelfde wijze behandeld moeten worden. Door beide categorieën volledig met elkaar 

gelijk te stellen, gaat het arrest in tegen de uitspraak van het Arbitragehof waarin duidelijk wordt ge-

steld dat de eigenlijke sociale voordelen inderdaad beperkt zijn tot de opsomming in het decreet. Door 

die uitspraak naast zich neer te leggen schendt het Hof van Beroep te Luik dan ook het artikel 9, §2, 

van de Bijzondere Wet van 6 januari 1989 op het Arbitragehof371. 

 

89. Na het arrest van het Arbitragehof in 2003 en van het Hof van Cassatie in 2007, kan er in de Fran-

se Gemeenschap geen twijfel meer bestaan: enkel de in de exhaustieve lijst van het Décret avantages 

sociaux opgesomde voordelen kunnen als een sociaal voordeel worden gedefinieerd waarvoor de ver-

plichting van gelijke behandeling tussen het officiële en het vrije net geldt372. Er anders over oordelen 

zou in strijd zijn met de artikelen 2 en 3 van het decreet. Het arrest van het Hof van Cassatie geeft 

evenwel geen antwoord op de vraag welk lot beschoren is aan de andere sociale voordelen die zouden 

worden toegekend. De uitspraak van het Arbitragehof in 2003 had die voordelen reeds in het ruimer 

perspectief van het constitutionele gelijkheidsbeginsel geplaatst (zie 86.). Het toekennen van die ande-

re sociale voordelen aan scholen van het vrij gesubsidieerd onderwijs is echter niet mogelijk, daar dit 

in strijd zou zijn met de decretale bepalingen die sinds 2001 van kracht zijn. De enige conclusie die uit 

een gemeenschappelijke lezing van de arresten van het Arbitragehof en het Hof van Cassatie kan 

voortvloeien, lijkt dan ook te zijn dat gemeenten en provincies noch aan hun eigen instellingen, noch 

aan de scholen van het vrije net andere sociale voordelen kunnen toekennen373. Enkel de andere peda-

gogische voordelen kunnen zonder problemen worden voorbehouden aan de scholen van het eigen net, 

ook al is het onderscheid met sociale voordelen niet altijd even eenvoudig te maken374. Indien in de 

toekomst een gemeente- of provinciebestuur toch een ander sociaal voordeel zou toekennen aan zijn 

scholen, dan heeft dit tot gevolg dat de inrichtende machten van het vrije net langs de rechtbanken 

kunnen eisen dat die bijkomende financiering aan de eigen instellingen wordt stopgezet, eventueel op 

                                                           
371 Art. 9,§2 Bijz.Wet 6 januari 1989 op het Arbitragehof, BS 7 januari 1989: “De door het Arbitragehof gewezen arresten waarbij beroepen 
tot vernietiging verworpen worden, zijn bindend voor de rechtscolleges wat de door die arresten beslechte rechtspunten betreft”.  
372 J. SAUTOIS en M. UYTTENDAELE, “Avantages sociaux: arrêts de la Cour de cassation du 7 juin 2007, Communes de Wanze, Awans 
et Plombières”, Le Conseil – Enseignement Communal Enseignement Provincial september 2007, nr. 1, 22. 
373 R.M. BRAEKEN, “Enseignement : focus sur quelques grands dossiers récents”, in: X., Focus sur la commune – 130 fiches pour une 
bonne gestion communale, Namen, Union des villes et communes de Wallonie, 2011, fiche 7 
(http://www.uvcw.be/no_index/focus/2272.pdf); G. GENERET, “Les avantages sociaux: une histoire sans fin?”, Scolanews april 2008, nr. 4, 
5-6 en J. SAUTOIS en M. UYTTENDAELE, “Avantages sociaux: arrêts de la Cour de cassation du 7 juin 2007, Communes de Wanze, 
Awans et Plombières”, Le Conseil – Enseignement Communal Enseignement Provincial september 2007, nr. 1, 23-24. In deze laatste twee 
bijdragen wordt een vonnis van de Rechtbank van Eerste Aanleg te Charleroi van 5 januari 2007 geciteerd waarin deze motivering wordt 
gehanteerd.  
374 X. DELGRANGE, “Les avantages sociaux, baromètre de la concurrence loyale entre les établissements scolaires”, Rev. Dr. Commun., 
2005, nr. 3, 61. 
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straffe van een dwangsom375. Het Hof van Beroep te Bergen nam in zijn arrest van 10 januari 2011 

alvast die houding aan ten overstaan van andere sociale voordelen die door de gemeente Soignies aan 

haar instellingen waren toegekend376.  

 
 
§6: De meldingsplicht inzake sociale voordelen 
 
Vlaamse Gemeenschap 
 
90. Lokale besturen die sociale of andere voordelen toekennen, hebben hierover een dubbele mel-

dingsplicht. Vooreerst rust op hen de verplichting om elke beslissing inzake sociale voordelen of inza-

ke andere voordelen ten bate van een ander schoolbestuur onmiddellijk kenbaar te maken aan alle 

instellingen van eenzelfde onderwijstype die op hun grondgebied onderwijs organiseren377. Dit geeft 

die andere schoolbesturen de kans om al dan niet te verzoeken dezelfde voordelen toegekend te krij-

gen. Daarnaast moeten de gemeenten en provincies jaarlijks aan de Vlaamse Regering een overzicht 

bezorgen van de beslissingen over de door hen toegekende voordelen, evenals de staat van de in dit 

verband gedane uitgaven378.  

 

De mededeling van de toegekende sociale voordelen aan de Vlaamse Regering was een verplichting 

die ook reeds onder het Decreet Basisonderwijs van 1997 en de vroegere Schoolpactwetgeving gold 

(zie 15. en 44.); die meldingsplicht werd echter nauwelijks tot niet opgevolgd379. Lange tijd was de 

enige manier om effectief een zicht te krijgen op de gedane uitgaven dan ook de inzage in de individu-

ele begrotingen van de gemeenten380. Het Decreet flankerend onderwijsbeleid heeft dit probleem niet 

opgelost. De verplichting tot mededeling aan de Regering bleef wel opgenomen in de decreettekst, 

maar op het niet naleven van de bepaling staat, net zoals vroeger, geen enkele sanctie. Tevens wordt 

op geen enkele wijze bepaald op welke manier en binnen welke tijdslimieten de voordelen moeten 

worden gemeld. Het hoeft dan ook niet te verbazen dat het niet naleven van de meldingsplicht inzake 

sociale en andere voordelen een blijvend pijnpunt is381.  

 

                                                           
375 R.M. BRAEKEN, “Enseignement : focus sur quelques grands dossiers récents”, in: X., Focus sur la commune – 130 fiches pour une 
bonne gestion communale, Namen, Union des villes et communes de Wallonie, 2011, fiche 7 
(http://www.uvcw.be/no_index/focus/2272.pdf). 
376 HvB Bergen 10 januari 2011, zoals aangehaald in R.M. BRAEKEN, “Enseignement : focus sur quelques grands dossiers récents”, in: X., 
Focus sur la commune – 130 fiches pour une bonne gestion communale, Namen, Union des villes et communes de Wallonie, 2011, fiche 7 
(http://www.uvcw.be/no_index/focus/2272.pdf). Op te merken valt dat een jaar eerder het Hof van Cassatie de zaak van de gemeenten Wan-
ze, Awans en Plombières naar datzelfde Hof van Beroep te Bergen had verwezen. In zijn arrest van 12 februari 2010 nam het Hof van Be-
roep daarin een ander standpunt in en stelde dat door het toekennen van andere sociale voordelen de gemeenten burgerlijk aansprakelijk zijn 
op grond van de artikelen 1382 en 1383 van het Burgerlijk Wetboek. Zowel de gemeente Wanze als de gemeente Soignies hebben tegen dit 
arrest een cassatieberoep ingediend.  
377 Art. 12 Decr.Vl. 30 november 2007 betreffende het flankerend onderwijsbeleid op lokaal niveau, BS 11 februari 2008. 
378 Art. 13 Decr.Vl. 30 november 2007 betreffende het flankerend onderwijsbeleid op lokaal niveau, BS 11 februari 2008. 
379 Vr. en Antw. Vl.R. 1994-1995, 21 november 1994, 75; Vr. en Antw. Vl.Parl. 1995-1996, 19 februari 1996, 377; Vr. en  Antw. Vl.Parl. 
1996-1997, 29 november 1996, 462-463 en Hand. Vl.Parl. 2009-2010, Commissie voor onderwijs en gelijke kansen, 4 maart 2010, 34. 
380 Vr. en  Antw. Vl.Parl. 1996-1997, 29 november 1996, 462-463. 
381 Vr. en Antw. Vl.Parl. 2008-2009, 23 maart 2009, 111-113. 
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Om toch enig zicht te krijgen op de grootteorde van de toegekende voordelen werd door het Departe-

ment Onderwijs eind februari 2010 aan alle steden en gemeenten in Vlaanderen en in het Brussels 

Hoofdstedelijk Gewest een vragenlijst bezorgd. De vragen peilden naar de situatie in de gemeenten 

tijdens het kalenderjaar 2008, waardoor zij alvast voor het eerste jaar na de inwerkingtreding van het 

Decreet flankerend onderwijsbeleid voldeden aan de decretaal vastgelegde meldingsplicht. De resulta-

ten van de bevraging werden verwerkt in een rapport met daarin voor het eerst sinds de invoering van 

de sociale voordelen in 1958 een volledig overzicht van de toekenningen (zie 92.)382. Op te merken 

valt dat de bevraging enkel betrekking had op het basis- en secundair onderwijs. Nochtans is het De-

creet flankerend onderwijsbeleid, door middel van de andere voordelen, ook van toepassing op de 

instellingen van het hoger onderwijs, het deeltijds kunstonderwijs, het volwassenenonderwijs, de Syn-

tra en de Centra voor Deeltijdse vorming. Het betrof hier een bewuste beperking om de sowieso reeds 

omvangrijke bevraging beheersbaar te houden383.  

 

Het rapport over het kalenderjaar 2008 bleef jammer genoeg beperkt tot een eenmalig initiatief, waar-

door er sindsdien opnieuw geen zicht meer bestaat op de gedane uitgaven in het kader van sociale en 

andere voordelen. In de toekomst zou de oplossing voor de niet nageleefde meldingsplicht van de lo-

kale besturen echter uit een andere hoek kunnen komen. Op 15 juli 2011 nam het Vlaamse Parlement 

immers het Decreet aan houdende vaststelling van de algemene regels waaronder in de Vlaamse Ge-

meenschap en het Vlaamse Gewest periodieke plan- en rapporteringsverplichtingen aan lokale bestu-

ren kunnen worden opgelegd384. Artikel 10 van dit kaderdecreet, dat een planlastvermindering voor de 

besturen beoogt, bepaalt dat “vanaf 2015 en uiterlijk op 31 juli van elk jaar [het lokale bestuur] rap-

porteert over de uitvoering van zijn engagementen. Het lokale bestuur bezorgt daartoe de relevante 

onderdelen van de door de raad goedgekeurde jaarrekening van het voorafgaande jaar aan de Vlaam-

se Regering. Daarin geeft het lokale bestuur aan welke activiteiten en prestaties werden verricht of 

effecten werden bereikt in het kader van de Vlaamse beleidsprioriteiten”. Indien alles volgens plan 

verloopt, zal vanaf 2015 uit de rapportering van de gemeenten op die manier alle informatie omtrent 

sociale en andere voordelen uit de digitale jaarrekeningen kunnen worden afgelezen. De meldings-

plicht die nu nog in artikel 12 van het Decreet flankerend onderwijsbeleid vervat ligt, wordt op die 

manier overbodig waardoor aan de opheffing ervan kan worden gedacht.  

 

Franse Gemeenschap 
 
91. Op gemeenten en provincies die sociale voordelen toekennen, rust de verplichting die binnen de 

maand mee te delen aan de Franse Gemeenschapsregering. Vóór 31 maart moeten zij ook steeds een 

volledig overzicht bezorgen van alle gedane uitgaven ten voordele van de instellingen op hun grond-

                                                           
382 X., Rapport sociale en andere voordelen. Kalenderjaar 2008, Vlaams Ministerie van Onderwijs en Vorming, Brussel. 
383 X., Rapport sociale en andere voordelen. Kalenderjaar 2008, Vlaams Ministerie van Onderwijs en Vorming, Brussel, p. 10. 
384 Decr.Vl. 15 juli 2011 houdende vaststelling van de algemene regels waaronder in de Vlaamse Gemeenschap en het Vlaamse Gewest 
periodieke plan- en rapporteringsverplichtingen aan lokale besturen kunnen worden opgelegd, BS 11 augustus 2011. 



 
74 

gebied385. Op lokaal niveau geldt verder de verplichting dat de gemeenten en provincies de inrichtende 

machten van het vrij onderwijs steeds op de hoogte houden van hun beslissingen, bij voorkeur door 

een gezamenlijk overleg over de toekenning van voordelen386. Anders dan in de Vlaamse Gemeen-

schap, rust tevens op de scholen van het vrij onderwijs een meldingsplicht: ook zij moeten binnen de 

maand de aan hen toegekende sociale voordelen meedelen aan de Franse Gemeenschapsregering387. 

Die tweevoudige verplichting heeft in alle geval het voordeel dat ze toelaat na te gaan of de verklarin-

gen van de gemeentebesturen in overeenstemming zijn met de werkelijk toegekende voordelen aan de 

scholen van het vrije net. In de omzendbrieven over sociale voordelen zijn diverse standaardformulie-

ren opgenomen die moeten worden gebruikt om de verschillende gegevens aan de administratie over 

te maken388.  

 

Voorts is decretaal vastgelegd dat, op grond van de aangeleverde informatie, tweejaarlijks een rapport 

moet worden opgemaakt over de concrete toepassing van het Décret avantages sociaux389. De eerste 

jaren na de inwerkingtreding van het decreet werd de meldingsplicht echter niet consequent opge-

volgd, waardoor de inzameling van de gegevens allerminst vlot verliep390. Voor het eerste omstandige 

rapport was het dan ook wachten tot de rapportering over de kalenderjaren 2006 en 2007391. Ook voor 

de jaren 2008 en 2009 werd een rapport opgesteld392. Meer recente gegevens zijn op dit ogenblik niet 

beschikbaar. 

 
 
 
AFDELING II: De concrete toekenning van sociale en andere voordelen393 
 
 
92. Uit de analyse van de decreten die respectievelijk sinds 2001 en 2008 de materie van de sociale 

voordelen regelen, kwam naar voren dat de Franse en de Vlaamse Gemeenschap op een aantal punten 

duidelijk andere beleidsopties hebben gekozen. De vraag die moet worden gesteld, is dan ook of die 

verschillende regelgevende context heeft geleid tot fundamentele verschillen in de concrete toekenning 

                                                           
385 Art. 32, derde lid Loi du 29 mai 1959 modifiant certaines dispositions de la législation de l’enseignement, BS 19 juni 1959. 
386 Art. 4, eerste lid Decr.Fr.Gem. 7 juni 2001 relatif aux avantages sociaux, BS 26 juni 2001. 
387 Art. 4, tweede lid Decr.Fr.Gem. 7 juni 2001 relatif aux avantages sociaux, BS 26 juni 2001. 
388 Omz. 22 januari 2008, nr. 2158 (voor het officieel gesubsidieerd onderwijs) en Omz. 22 januari 2008, nr. 2159 (voor het vrij gesubsidi-
eerd onderwijs).  
389 Art. 2, in fine Decr.Fr.Gem. 7 juni 2001 relatif aux avantages sociaux, BS 26 juni 2001. 
390 Vr. en Antw. Parl.Fr.Gem. 2001-2002, 28 februari 2002, 6; Vr. en Antw. Parl.Fr.Gem. 2001-2002, 18 juni 2002, 51-53; Hand. 
Parl.Fr.Gem. 2002-2003, Commission de l’Education, 19 juni 2003, 2-3; Hand. Parl.Fr.Gem. 2004-2005, Commission de l’Education, 11 
januari 2005, 9-10 en Vr. en Antw. Parl.Fr.Gem. 2004-2005, 18 juli 2005, 50-51. 
391 X., Rapport bisannuel relatif aux avantages sociaux octroyés sur les années civiles 2006 et 2007 conformément à l’article 2 in fine de 
Décret du 7 juin 2001 relatif aux avantages sociaux, Parlement Franse Gemeenschap, Brussel 23p. Op te merken valt dat ook over de jaren 
2004 en 2005 er een (beperkte) rapportering blijkt te bestaan. Tot dit document hebben we echter geen toegang kunnen krijgen.  
392 X., Rapport bisannuel relatif aux avantages sociaux octroyés sur les années civiles 2008 et 2009 conformément à l’article 2 in fine de 
Décret du 7 juin 2001 relatif aux avantages sociaux, Parlement Franse Gemeenschap, Brussel, 144p.  
393 Alle opgenomen cijfers zijn afkomstig uit X., Rapport sociale en andere voordelen. Kalenderjaar 2008, Vlaams Ministerie van Onderwijs 
en Vorming, Brussel en X., Rapport bisannuel relatif aux avantages sociaux octroyés sur les années civiles 2008 et 2009 conformément à 
l’article 2 in fine de Décret du 7 juin 2001 relatif aux avantages sociaux, Parlement Franse Gemeenschap, Brussel. In beide rapporten wordt 
de bevraging van de gemeenten in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest bij de algemene resultaten geteld. De cijfers voor de Brusselse ge-
meenten komen nog apart aan bod in hoofdstuk 5.  
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van sociale en andere voordelen. Om dit na te gaan, leggen we de rapporten over sociale voordelen uit 

beide gemeenschappen naast elkaar. Aangezien in de Vlaamse Gemeenschap enkel voor het kalender-

jaar 2008 een dergelijk rapport is opgesteld (zie 90.), wordt dit jaar noodzakelijkerwijze als vergelij-

kingspunt gebruikt. Zoals uit de bespreking hieronder is op te maken, moeten de in de rapporten opge-

nomen cijfers met de nodige omzichtigheid worden benaderd en moet een vergelijking tussen de twee 

gemeenschappen op grond hiervan steeds worden gekaderd binnen de regelgevende context die sinds 

1989 langzaam maar zeker uit elkaar groeit. Om zinvol te zijn moet elke comparatieve studie immers 

niet alleen de feitelijke verhoudingen tussen twee systemen blootleggen, maar tevens een verklaring 

kunnen leveren waarom bepaalde rechtsbeginselen aanleiding geven tot gelijkende of verschillende 

eindresultaten394.  

 

Participatiegraad 

 

 

 

 

 

 

93. De participatiegraad aan de bevraging lag zowel in de Vlaamse als in de Franse Gemeenschap zeer 

hoog. Respectievelijk 89,3% en 94% van de gemeenten stuurden de enquêteformulieren in. De (nog) 

hogere responsgraad in de Franse Gemeenschap laat zich wellicht verklaren door de reeds langer be-

staande gewoonte van het meedelen van dergelijke gegevens op een meer gestandaardiseerde manier 

dan dat in Vlaanderen het geval is (zie 91.). 

 

Er kan hier bovendien nog eens worden herhaald dat in de Franse Gemeenschap ook op de inrichtende 

machten van het vrij gesubsidieerd onderwijs een meldingsplicht rust. 88% van de instellingen van het 

basisonderwijs en 83% van de instellingen van het secundair onderwijs bezorgden tijdig de noodzake-

lijke formulieren aan de administratie. Die in verhouding tot de gemeentelijke besturen lagere res-

ponsgraad is waarschijnlijk toe te schrijven aan het feit dat de inrichtende machten van het vrije net 

geen decretale verplichting kennen om aan de meldingsplicht te voldoen indien zij geen sociale voor-

delen ontvangen.  

 

 

 

 

                                                           
394 F. GORLE, G. BOURGEOIS, H. BOCKEN, F. REYNTJES, W. DE BONDT en K. LEMMENS, Rechtsvergelijking, studentenuitgave, 
Mechelen, Kluwer, 2007, p. 64-68. 

Responsgraad op de bevraging 

Vlaamse Gemeenschap 89,3% 

Franse Gemeenschap 94,0% 
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Aantal gemeenten dat sociale voordelen toekent 

 

Percentage van gemeenten dat sociale voordelen toekent395 

Vlaamse Gemeenschap 82,5% 

Franse Gemeenschap 81,0% 

 

94. Het aantal gemeenten dat sociale voordelen toekent is in beide gemeenschappen zo goed als iden-

tiek. Van alle gemeenten die geantwoord hebben op de bevraging, kennen er 82,5% in de Vlaamse 

Gemeenschap en 81% in de Franse Gemeenschap sociale voordelen toe.  

 

Welke sociale voordelen worden toegekend? 

 

95. Voor het eerst sinds het ontstaan van het begrip sociale voordelen in 1958 zijn in de rapporten 

concrete cijfers terug te vinden over welke voordelen in welke mate door gemeentebesturen worden 

toegekend. Jammer genoeg werden de gegevens in het Vlaamse en Franstalige rapport niet volledig op 

dezelfde wijze verwerkt, waardoor een effectieve vergelijking wordt bemoeilijkt.  

 

In het rapport van de Vlaamse Gemeenschap wordt een opsplitsing gemaakt tussen de toekenningen in 

het basis- en in het secundair onderwijs. Dankzij die opsplitsing is vast te stellen dat er aanzienlijk 

meer sociale voordelen worden toegekend aan de leerlingen van basisscholen. Het toch wel grote ver-

schil met het secundair onderwijs valt vermoedelijk te verklaren door het feit dat sociale voordelen 

historisch gezien steeds in de eerste plaats een zaak van het basisonderwijs zijn geweest (zie 8.). 

 

De organisatie van het middagtoezicht is in het basisonderwijs met voorsprong het populairste sociaal 

voordeel: meer dan de helft van de gemeenten komt hierin tussen. Ook de toegang tot gemeentelijke 

infrastructuur en het avond- en ochtendtoezicht scoren hoog.  

 

Vlaamse Gemeenschap – aandeel gemeenten dat het sociaal voordeel toekent 

in het basisonderwijs396 

Middagtoezicht 52,9% 

Toegang tot gemeentelijke infrastructuur 37,1% 

Avondtoezicht 36,4% 

Ochtendtoezicht 33,7% 

Toegang tot een ander (dan het gemeentelijk) 28,5% 

                                                           
395 Het betreft het percentage ten opzichte van de gemeenten die geantwoord hebben op de bevraging, te weten 89,3% van de gemeenten in 
de Vlaamse Gemeenschap en 94,0% van de gemeenten in de Franse Gemeenschap. 
396 Het betreft het percentage ten opzichte van de gemeenten die geantwoord hebben op de bevraging, te weten 89,3% van de gemeenten in 
de Vlaamse Gemeenschap (zie 94.). 
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zwembad 

Toegang tot het gemeentelijk zwembad 21,0% 

Georganiseerd leerlingenvervoer 20,6% 

 

In het secundair onderwijs halen enkel de toegang tot de gemeentelijke infrastructuur en het gemeente-

lijk zwembad een noemenswaardig percentage397. Het middag-, avond- en ochtendtoezicht worden er 

nauwelijks toegekend als sociaal voordeel. 

  

Vlaamse Gemeenschap – aandeel gemeenten dat het sociaal voordeel toekent 

in het secundair onderwijs398 

Toegang tot gemeentelijke infrastructuur 22,7% 

Toegang tot het gemeentelijk zwembad 14,1% 

Middagtoezicht 5,1% 

Avondtoezicht 2,5% 

Ochtendtoezicht 2,0% 

 

 

In het rapport van de Franse Gemeenschap wordt er geen onderscheid gemaakt tussen toekenningen in 

het basis- en in het secundair onderwijs. Het is dan ook niet mogelijk te zeggen of er een even groot 

verschil bestaat tussen beide onderwijsniveaus, al is de kans reëel dat de situatie gelijkaardig is aan die 

in de Vlaamse Gemeenschap. Los hiervan blijken, net zoals in Vlaanderen, het middag-, ochtend- en 

avondtoezicht veruit de populairste sociale voordelen te zijn. Op te merken valt dat de onderstaande 

percentages niet zomaar naast de cijfers uit het rapport van de Vlaamse Gemeenschap kunnen worden 

gelegd: de percentages betreffen hier immers de verhouding ten opzichte van het totale aantal toege-

kende voordelen door gemeenten en dus niet ten aanzien van het percentage gemeenten dat het voor-

deel toekent399. 

 

Franse Gemeenschap – toekenning van sociale voordelen (basis- en secun-

dair onderwijs)400 

Ochtend- en avondtoezicht (21%) 

Middagtoezicht (14,1%) 

Toegang tot het zwembad (18%) 

                                                           
397 In de lijst van het rapport staan tevens de toegang tot een ander (dan het gemeentelijk) zwembad en het georganiseerd leerlingenvervoer 
opgenomen, hoewel het hier voor het secundair onderwijs geen sociale voordelen betreft in de zin van het Decreet flankerend onderwijsbe-
leid. Hiervoor was er in respectievelijk 1,5% en 1,0% van de gevallen een tussenkomst van de gemeente.  
398 Het betreft het percentage ten opzichte van de gemeenten die geantwoord hebben op de bevraging, te weten 89,3% van de gemeenten in 
de Vlaamse Gemeenschap (zie 94.). 
399 Met andere woorden: het ochtend- en avondtoezicht vertegenwoordigt 21% van alle toegekende sociale voordelen.  
400 De cijfers zijn gesteund op de gegevens van de gemeenten die geantwoord hebben op de bevraging, namelijk 94,0% van de gemeenten in 
de Franse Gemeenschap (zie 94.). 
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Tussenkomst organisatie schoolrefters (9%) 

Bedeling versnaperingen (8%) 

Toegang tot gemeentelijke infrastructuur (8%) 

Financiële ondersteuning vereniging of organisa-

tie (art. 2, 10° Décr. avantages soc.) 

(6%) 

Speelpleinwerking (4%) 

Gezondheidszorg401 (2%) 

Organisatie schoolkoloniën (0%) 

Bedeling kleding (0%) 

 

 

Aantal gemeenten dat andere voordelen toekent 

 

Percentage van gemeenten dat andere voordelen toekent402 

Vlaamse Gemeenschap 76,3% 

Franse Gemeenschap 17,0% 

 

96. In de Vlaamse Gemeenschap blijkt 76,3% van de gemeenten die de enquête hebben ingevuld, an-

dere voordelen toe te kennen. Bij dit percentage moeten echter twee belangrijke bedenkingen worden 

gemaakt. Vooreerst wordt er in het rapport van uitgegaan dat een ander voordeel slechts ontstaat op 

het moment dat een gemeente dit voordeel ook toekent aan een school van een ander net. Er kan vol-

gens het rapport met name geen sprake zijn van een ander voordeel indien een gemeente enkel aan 

haar eigen scholen bijkomende voordelen toekent. Indien dergelijke voordelen beperkt blijven tot de 

eigen instelling, handelt het gemeentebestuur volgens het rapport louter als inrichtende macht en kun-

nen ze niet worden bestempeld als een ander voordeel zoals bedoeld in het Decreet flankerend onder-

wijsbeleid. Wij hebben hoger reeds aangegeven dat dit standpunt ons zeer betwistbaar lijkt (zie voet-

noot 344.). De tekst van artikel 10 Decreet flankerend onderwijsbeleid stelt immers dat lokale bestu-

ren die een voordeel toekennen dat niet in de lijst van de sociale voordelen is opgenomen, dit ander 

voordeel kunnen uitbreiden naar de scholen van de andere netten. Het ander voordeel ontstaat bijge-

volg op het ogenblik dat het lokale bestuur dit toekent aan zijn eigen instellingen. Desgevallend kan 

het vervolgens worden uitgebreid naar scholen van een ander net, zolang dit maar op een gelijke wijze 

gebeurt. Stellen dat het ander voordeel slechts ontstaat na de uitbreiding ervan naar instellingen van 

een ander net, is naar onze mening dan ook in tegenspraak met de tekst van het artikel 10403. Een 

                                                           
401 Onder “tutelle sanitaire” wordt in het rapport verstaan: tussenkomsten voor de schoolapotheek, aankoop van vuilzakken en aankoop van 
vuilbakken. 
402 Het betreft het percentage ten opzichte van de gemeenten die geantwoord hebben op de bevraging, te weten 89,3% van de gemeenten in 
de Vlaamse Gemeenschap en 94,0% van de gemeenten in de Franse Gemeenschap. 
403 In de Memorie van Toelichting bij artikel 10 staat overigens het volgende vermeld: “Inzake andere voordelen kan een lokaal bestuur 
beslissen om deze enkel aan de scholen van het eigen schoolbestuur toe te kennen. Indien het echter beslist om in de context van het flanke-
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tweede bedenking betreft het feit dat het rapport zich beperkt tot het basis- en secundair onderwijs, 

terwijl het toepassingsgebied van de andere voordelen ruimer is (zie 77.). Uit die twee bedenkingen 

vloeit voort dat het percentage gemeenten dat andere voordelen toekent in het rapport van de Vlaamse 

Gemeenschap, moet worden gelezen als: gemeenten die voor het basis- of het secundair onderwijs 

andere voordelen toekennen en die tevens uitbreiden naar één of meerdere scholen van de andere net-

ten op hun grondgebied.   

 

Het in verhouding tot de Vlaamse Gemeenschap zeer lage percentage aan andere voordelen in de 

Franse Gemeenschap moet sterk worden genuanceerd. De aanvullende sociale voordelen (zie 86.) 

zitten immers niet vervat in het opgegeven percentage, daar die in de bevraging (terecht) zijn onderge-

bracht bij de eigenlijke sociale voordelen. De financiële ondersteuning van verenigingen of organisa-

ties is immers expliciet opgenomen in het artikel 2, 10°, Décret avantages sociaux. Het is daarnaast 

verwonderlijk te noemen dat 17% van de gemeentebesturen toch aangeeft andere sociale voordelen toe 

te kennen, zonder dat hier in de enquête enige vraag over werd gesteld (de enquête betrof immers en-

kel de in het artikel 2 Décret avantages sociaux opgesomde sociale voordelen). Ondanks de limitatieve 

opsomming in het decreet blijven bepaalde gemeenten er met andere woorden nog steeds van uitgaan 

dat ook die voordelen als eigenlijke sociale voordelen aanzien moeten worden. Tevens valt te veron-

derstellen dat in werkelijkheid heel wat meer gemeenten dan de 17% die uit het rapport voortkomen, 

extra voordelen toekennen. Gezien de juridisch problematische situatie van de andere sociale voorde-

len, is het daarentegen logisch dat gemeenten hier geen melding van maken404.  

 

Welke andere voordelen worden toegekend? 

 

97. Net zoals dat het geval is bij de sociale voordelen, wordt in het rapport van de Vlaamse Gemeen-

schap een opsplitsing gemaakt tussen andere voordelen toegekend in het basisonderwijs en in het se-

cundair onderwijs. Hierbij valt opnieuw op dat het leeuwendeel van de toekenningen gebeurt in het 

basisonderwijs. 

 

Vlaamse Gemeenschap – aandeel gemeenten dat andere voordelen toekent in 

het basisonderwijs405 

Vervoer en/of financiële tussenkomst in culture-

le en sportactiviteiten 

40,8% 

Vervoer naar het zwembad 18,5% 

                                                                                                                                                                                     

rend onderwijsbeleid aan een school van een ander schoolbestuur op haar grondgebied een voordeel toe te kennen dan kan dat.”. Ook 
ingeval het voordeel enkel aan de eigen instelling wordt toegekend, is er bijgevolg sprake van een ander voordeel (Parl.St. Vl.Parl. 2006-
2007, nr. 1315-1, 10). 
404 In 2006 en 2007 gaf nog 24% van de gemeenten aan andere sociale voordelen toe te kennen.  
405 Het betreft het percentage ten opzichte van de gemeenten die geantwoord hebben op de bevraging, te weten 89,3% van de gemeenten in 
de Vlaamse Gemeenschap (zie 94.).  
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Aankoop specifiek materiaal 15,3% 

Onderhoud groen schooldomein 7,0% 

Onderhoud speelplaats 6,6% 

Kleine infrastructuurwerken 4,9% 

Onderhoud gebouwen 4,2% 

Paramedisch personeel 3,8% 

Poetspersoneel 1,7% 

Onderwijzend personeel 0,7% 

Subsidiëren bouwprojecten 0,3% 

 

 

Vlaamse Gemeenschap – aandeel gemeenten dat andere voordelen toekent in 

het secundair onderwijs406 

Vervoer en/of financiële tussenkomst in culture-

le en sportactiviteiten 

26,8% 

Aankoop specifiek materiaal 5,6% 

Vervoer naar het zwembad 3,5% 

Onderhoud speelplaats 3,0% 

Kleine infrastructuurwerken 2,0% 

Onderhoud gebouwen 1,5% 

Onderhoud groen schooldomein 1,5% 

Subsidiëren bouwprojecten 1,0% 

Poetspersoneel 1,0% 

Paramedisch personeel 0,5% 

 

De andere voordelen die in de vragenlijst van het rapport waren opgenomen (en die weergegeven zijn 

in de tabellen hierboven), waren niet limitatief. Gemeenten konden vrij niet opgesomde andere voor-

delen noteren in de daarvoor voorziene ruimte op de vragenlijst. Vele maakten hier uitgebreid gebruik 

van. Werden onder andere nog bijkomend vermeld: het ondersteunen van acties rond verkeersveilig-

heid (uitdelen van fluohesjes, organiseren van fietscontroles), acties rond gezondheid (fruitprojecten, 

educatieve pakketten), acties rond milieueducatie, het uitlenen van feestmateriaal (tafels, stoelen, tent), 

drugspreventie, enzovoort.407 

 

                                                           
406 Het betreft het percentage ten opzichte van de gemeenten die geantwoord hebben op de bevraging, te weten 89,3% van de Vlaamse ge-
meenten (zie 94.). 
407 Voor een volledig overzicht, zie X., Rapport sociale en andere voordelen. Kalenderjaar 2008, Vlaams Ministerie van Onderwijs en 
Vorming, Brussel, p. 36-37. 
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Wat opvalt aan de gegevens over de andere voordelen, is dat die een zeer breed spectrum aan tussen-

komsten behelzen. Ook al wordt het concept ander voordeel niet gedefinieerd in het Decreet flanke-

rend onderwijsbeleid, het lijkt onmogelijk de bedoeling te zijn geweest dat bijvoorbeeld de subsidië-

ring van bouw- en infrastructuurwerken in het begrip vervat zou zijn408. Ook bij de aankoop van speci-

fiek materiaal moet de bedenking worden gemaakt dat steeds nagegaan moet worden of die extra mid-

delen niet kaderen in het nastreven en bereiken van de ontwikkelingsdoelen en eindtermen. In dit ge-

val betreft het immers pedagogische voordelen die moeten worden bekostigd met de door de Vlaamse 

Gemeenschap toegekende werkingsmiddelen. Er anders over oordelen, zou tot gevolg hebben dat 

scholen onderwijsgebonden kosten kunnen afschuiven op het lokale bestuur409.  

  

Zoals hoger vermeld, deelde slechts een klein deel van de gemeenten in de Franse Gemeenschap mee 

dat er ook andere sociale voordelen worden toegekend. Uit die beperkte rapportering is af te leiden dat 

de meest populaire voordelen de financiële tussenkomst voor openluchtklassen, het vervoer van of 

naar buitenschoolse activiteiten en het woensdagmiddagtoezicht zijn. Samen vertegenwoordigen die 

drie voordelen meer dan 80% van de meegedeelde toekenningen. Het aantal meldingen is echter te 

laag om hier conclusies aan te kunnen verbinden.  

 

Toekenningen door de provincies 

 

98. In de Vlaamse Gemeenschap zijn de provincies sinds het Decreet flankerend onderwijsbeleid niet 

langer onderworpen aan de bepalingen over sociale voordelen, dit in tegenstelling tot de regeling van 

de andere voordelen. Aangezien enkel gemeenten werden aangeschreven voor het invullen van de 

enquête is er in het rapport geen zicht op de toekenning van andere voordelen door provinciebesturen. 

 

In de Franse Gemeenschap vallen de provincies nog steeds binnen het materiële toepassingsgebied van 

de sociale voordelen. Uit het rapport blijkt dat alle provincies sociale voordelen toekennen aan hun 

instellingen. De tussenkomst in de organisatie van de schoolrefters, de toegang tot het zwembad en de 

toegang tot provinciale infrastructuur zijn de drie populairste voordelen. Enkel de provincie Luik kent 

                                                           
408 J. BAL, en D. BATAILLIE, “Van sociale voordelen tot lokaal flankerend onderwijsbeleid: een korte analyse”, TORB 2009-10, 70 en 
OVSG-VVSG, Draaiboek lokaal flankerend onderwijsbeleid, p. 6 
(http://www.vvsg.be/onderwijs/flankerendonderwijsbeleid/Documents/Draaiboek%20Flankerend%20onderwijsbeleid%20OVSG-
VVSG.pdf). Zie in deze het antwoord van toenmalig minister van Werk, Onderwijs en Vorming F. VANDENBROUCKE op de vraag of 
infrastructuurwerken onder de noemer ‘ander voordeel’ kunnen vallen: “Ik ben van oordeel dat de gemeente geen essentiële verplichtingen 
van het schoolbestuur kan overnemen. De voordelen (bijvoorbeeld het bouwen van een school voor een ander net) kunnen niet van die aard 
zijn dat de gemeente in de plaats treedt van de inrichtende macht. De school moet in staat zijn om op eigen kracht, met de reguliere middelen 
die ze van de Vlaamse overheid ontvangt voor werking, omkadering en infrastructuur, te voldoen aan de erkennings- en subsidiëringvoor-
waarden” (Vr. en Antw. Vl.Parl. 2007-2008, 22 april 2008, 197-199). Huidig minister van Onderwijs en Vorming P. Smet  antwoordde op 
een gelijkaardige vraag over of een gemeente volgens hem essentiële verplichtingen van een schoolbestuur inzake infrastructuur kan over-
nemen in dezelfde zin, namelijk dat “in principe het niet de bedoeling [is] dat ingevolge de bepalingen van het decreet van 30 november 
2007 betreffende het flankerend onderwijsbeleid op lokaal niveau gemeenten essentiële verplichtingen van andere schoolbesturen overne-
men”, er echter wel aan toevoegend dat “de huidige regelgeving niet [verhindert] dat een gemeente bepaalde infrastructuurwerken uitvoert 
voor de scholen op haar grondgebied” (Vr. en Antw. Vl.Parl. 2011-2012, 28 maart 2012). 
409 X., Onderwijs heeft steden en gemeenten nodig, Memorandum van OVSG aan de Vlaamse partijen, Onderwijssecretariaat van de Steden 
en Gemeenten van de Vlaamse Gemeenschap, p. 4 (www.ovsg.be/content/Standpunten/Memorandum.pdf). 
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ook aan één inrichtende macht van het vrij gesubsidieerd onderwijs een sociaal voordeel toe410. Dit 

lage cijfer valt te verklaren doordat de verplichting tot het toekennen van dezelfde voordelen aan het 

vrije net enkel geldt binnen de perimeters die vastgelegd zijn in het Besluit van 6 december 2001 (zie 

78.). Sinds de vernietiging van artikel 1 van dit besluit door de Raad van State in zijn arrest van 24 

december 2008 kwam dit restrictieve territoriale toepassingsgebied op losse schroeven te staan. De 

Franse Gemeenschapsregering nam in de tussentijd nog geen nieuwe uitvoeringsbepalingen aan op dit 

vlak411.  

 

Correcte naleving van de verplichting tot gelijke behandeling 

 

99. Een laatste vraag is of uit de rapporten kan worden afgeleid of de verplichtingen tot gelijke behan-

deling bij het toekennen van sociale voordelen correct worden toegepast. Zodra een instelling van het 

vrij onderwijs (en het Gemeenschapsonderwijs in de Vlaamse Gemeenschap) erom verzoekt hetzelfde 

sociaal voordeel toegekend te krijgen, moet het gemeente- (of provinciebestuur in de Franse Gemeen-

schap) hetzelfde sociaal voordeel toekennen aan de school van het andere net. 

 

Doordat ook op de scholen van het vrij onderwijs de verplichting rust melding te maken van de sociale 

voordelen die zij ontvangen, kan in de Franse Gemeenschap goed worden nagegaan wat de verschillen 

zijn tussen, enerzijds, de verklaringen van de gemeentebesturen en, anderzijds, de opsommingen van 

ontvangen voordelen door het vrije net. Een analyse van die gegevens toont aan dat slechts in 67% van 

de gevallen exact dezelfde voordelen aan de scholen van het vrije net worden toegekend412. Het groot-

ste pijnpunt dat aan de oppervlakte komt, is dat gemeenten nauwelijks hun verplichting nakomen om 

binnen de maand aan de andere schoolbesturen op hun grondgebied melding te maken van de toeken-

ningen die zij aan hun eigen instellingen doen. Uit de verklaringen van de inrichtende machten van het 

vrije net blijkt dat slechts in 6% van de gevallen die ‘lokale meldingsplicht’ correct wordt nageleefd413. 

 

In de Vlaamse Gemeenschap bestaat voor de schoolbesturen van het vrij gesubsidieerd en het Ge-

meenschapsonderwijs geen meldingsplicht over de sociale of andere voordelen die zij ontvangen. Op 

grond van de combinaties van netten per gemeente werd in het rapport over het kalenderjaar 2008 wel 

een poging ondernomen om na te gaan of er significante verschillen zijn in de toekenningen van voor-

delen aan de eigen scholen en de scholen van andere schoolbesturen. Uit die oefening kwam naar vo-

ren dat er over het algemeen geen wezenlijke verschillen kunnen worden vastgesteld tussen de netten 

                                                           
410 Het betreft een tussenkomst in de organisatie van de schoolrefters.  
411 Uit de cijfers van het rapport voor 2009 blijkt overigens dat het nog steeds enkel de provincie Luik is die haar sociale voordelen uitbreidt 
naar het vrije net.  
412 De bedenking moet gemaakt dat scholen van het vrij gesubsidieerd onderwijs misschien niet steeds alle voordelen meedelen die zij ont-
vangen of dat er (onvrijwillig) fouten werden gemaakt bij het invullen van de antwoordformulieren (zie ook: X., Rapport bisannuel relatif 
aux avantages sociaux octroyés sur les années civiles 2008 et 2009 conformément à l’article 2 in fine de Décret du 7 juin 2001 relatif aux 
avantages sociaux, Parlement Franse Gemeenschap, Brussel, p. 15-16). 
413 Terwijl 62% van de gemeentebesturen beweert dat zij de lijst met sociale voordelen correct heeft bezorgd aan de andere schoolbesturen.  
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inzake de toekenning van sociale voordelen. De uitzondering hierop wordt gevormd door gemeenten 

die op hun grondgebied zowel een basisschool hebben van het gemeentelijk net als van het vrije net en 

het Gemeenschapsonderwijs. In deze gevallen zijn er duidelijke verschillen merkbaar in de toekenning 

van sociale voordelen aan de drie netten414. Bij de andere voordelen konden er geen noemenswaardige 

verschillen in toekenning tussen de netten worden vastgesteld. 

 

Door het ontbreken van gegevens vanuit de schoolbesturen van het gemeenschaps- en het vrij gesubsi-

dieerd onderwijs (bijvoorbeeld over het feit of zij al dan niet correct op de hoogte worden gebracht van 

de aan gemeentelijke scholen toegekende sociale voordelen), moeten de conclusies in het Vlaamse 

rapport toch met de nodige omzichtigheid worden benaderd. Zo waren er tijdens het schooljaar 2009-

2010 nog spanningen tussen het Vlaams Secretariaat van het Katholiek Onderwijs (VSKO) en het 

Onderwijssecretariaat van de Steden en Gemeenten van de Vlaamse Gemeenschap (OVSG) over de 

toekenning van sociale voordelen. Het VSKO stelde dat gemeenten het niet zo nauw nemen met de 

regelgeving rond sociale voordelen en dat het OVSG zelf aan scholen zou suggereren hoe een aantal 

beginselen uit het Decreet flankerend onderwijsbeleid kunnen worden omzeild415. Het dispuut werd 

nadien bijgelegd, maar het blijft vandaag moeilijk te achterhalen in welke mate de regelgeving rond 

sociale en andere voordelen correct wordt toegepast. 

                                                           
414 148 van de 291 gemeenten die antwoordden op de enquête hebben zowel gemeentelijk, gemeenschaps- als gesubsidieerd vrij lager onder-
wijs op hun grondgebied. Aangezien de toekenning van sociale voordelen in de eerste plaats een zaak is van het basisonderwijs betreft het 
met andere woorden een significant deel van de toekenningen.  
415 Hand. Vl.Parl. 2009-2010, Commissie voor onderwijs en gelijke kansen, 4 maart 2010, 33. 
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HOOFDSTUK 5: Sociale voordelen in het Brussels Hoofdstedelijk 
Gewest en in de Duitstalige Gemeenschap 
 
 
AFDELING I: Brussels Hoofdstedelijk Gewest 
 
 
100. Sinds de Grondwetsherziening van 1988 behoort de nagenoeg volledige bevoegdheid inzake on-

derwijs toe aan de gemeenschappen. De onderwijsdecreten die de Vlaamse en Franse Gemeenschap 

sindsdien uitvaardigen zijn tevens van toepassing op het grondgebied van het Brussels Hoofdstedelijk 

Gewest. Artikel 127, §2, GW stelt immers dat decreten die gemeenschapsaangelegenheden regelen 

“kracht van wet [hebben] respectievelijk in het Nederlandstalige taalgebied en in het Franse taalge-

bied, alsmede ten aanzien van de instellingen gevestigd in het tweetalige gebied Brussel-Hoofdstad 

die, wegens hun activiteiten moeten worden beschouwd uitsluitend te behoren tot de ene of de andere 

gemeenschap”. De gemeenschappen genieten met andere woorden de volledige bevoegdheid ten aan-

zien van de op het Brusselse grondgebied gelegen instellingen die wegens hun organisatie en hande-

lingen als ‘unicommunautair’ moeten worden beschouwd. De residuaire bevoegdheid komt toe aan de 

federale staat. Dit betekent in concreto dat de federale wetgever in Brussel-Hoofdstad bevoegd blijft 

voor ‘bicommunautaire instellingen’ op het vlak van cultuur en onderwijs416 en voor regelingen die 

rechtstreeks personen betreffen417. Het Brussels Hoofdstedelijk Gewest daarentegen komt geen enkele 

bevoegdheid toe op onderwijsgebied418.  

 

101. Over het feit dat de regelgeving omtrent sociale voordelen een zuivere onderwijsmaterie betreft, 

bestaat geen discussie419. Zowel de Vlaamse als de Franse Gemeenschap kunnen met andere woorden 

regelgeving uitvaardigen die, op grond van artikel 127, §2, GW, ook van toepassing zal zijn op het 

grondgebied van Brussel-Hoofdstad. De keuze van een inrichtende macht om Nederlandstalig dan wel 

Franstalig onderwijs in te richten, maakt dat, ofwel het Decreet flankerend onderwijsbeleid, ofwel het 

Décret avantages sociaux de sociale (en andere) voordelen zal regelen. Als er bijgevolg op het grond-

gebied van een gemeente meerdere Nederlandstalige scholen gelegen zijn, dan moet het Decreet flan-

kerend onderwijsbeleid worden toegepast onder alle scholen die worden gesubsidieerd of gefinancierd 

door de Vlaamse Gemeenschap. Zijn er in die gemeente tevens Franstalige scholen dan geldt hier het-

                                                           
416 Instellingen die wegens hun activiteiten niet kunnen worden beschouwd als exclusief behorend tot de ene of de andere gemeenschap 
(bijvoorbeeld het Paleis voor Schone Kunsten of De Munt). 
417 De bevoegdheid van de federale wetgever inzake persoonsgebonden materies in Brussel kadert in het niet erkennen van ‘subnationalitei-
ten’ in de Belgische federale staatsstructuur (zie hierover: H. DUMONT en S. VAN DROOGHENBROECK, “L’interdiction des sous-
nationalités à Bruxelles”, Adm.Publ. 2011, nr. 3, 201-226 en J. VELAERS, De grondwet en de Raad van State, afdeling wetgeving, Antwer-
pen, Maklu,  p. 411-412).  
418 In een recente uitspraak inzake het beroep tegen de toekenning van subsidies door het Brussels Hoofdstedelijk Gewest aan gemeenten om 
kinderopvang- en onderwijsinfrastructuren te financieren stelde het Grondwettelijk Hof nog zeer duidelijk dat het Brussels Hoofdstedelijk 
Gewest “niet bevoegd [is] om de aangelegenheid van onderwijs te regelen in het tweetalige gebied Brussel-Hoofdstad” (GwH 24 mei 2012, 
nr. 67/2012, B.7.6.). 
419 Adv.RvS 30.958/2 van 27 november 2000; Parl.St. Parl.Fr.Gem. 2000-2001, nr. 154-1,  2 en Parl.St. Vl.Parl. 2006-2007, nr. 1315-1, 6. 
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zelfde beginsel voor het Décret avantages sociaux en beperkt tot de scholen gesubsidieerd of gefinan-

cierd door de Franse Gemeenschap420.  

 

102. Bij de toekenning van sociale voordelen doet er zich evenwel een bijzondere situatie voor: zowel 

het Vlaamse als het Franstalige decreet leggen immers de verplichting op aan Brusselse gemeenten om 

de voordelen die zij toekennen aan de leerlingen van hun eigen scholen tevens toe te kennen aan de 

scholen van de andere netten (behorend tot dezelfde gemeenschap) op hun grondgebied. De vraag rijst 

of die decreetsbepalingen een verplichting zijn die wordt opgelegd aan de gemeenten in hun hoeda-

nigheid van inrichtende macht van Nederlandstalig of Franstalig onderwijs of louter aan de Brusselse 

gemeentebesturen an sich. Ingeval de Vlaamse of de Franse Gemeenschap zich richt tot Brusselse 

gemeenten als inrichter van een eentalige onderwijsinstelling die met gemeenschapsgelden wordt ge-

subsidieerd, kunnen gemeenschapsdecreten binnen bepaalde grenzen rechten toekennen en verplich-

tingen opleggen aan die gemeenten421. Die mogelijkheid bestaat echter niet indien een gemeenschaps-

decreet rechtstreeks verplichtingen zou willen opleggen aan gemeentebesturen. In tegenstelling tot een 

onderwijsinstelling kan een gemeente uit het Brussels Hoofdstedelijk Gewest immers nooit als een 

unicommunautaire instelling worden beschouwd422: “Instellingen die bij wet onderworpen zijn aan 

een tweetalig regime, kunnen niet beschouwd worden als instellingen die, wegens hun organisatie, 

geacht moeten worden uitsluitend te behoren tot de ene of de andere gemeenschap. Welnu, op grond 

van de wetten op het gebruik der talen in bestuurszaken is dit het geval voor de gemeenten van het 

tweetalig gebied Brussel-Hoofdstad. Een decreet kan aan die gemeenten dus geen verplichtingen op-

leggen”423. 

 

In de vorige hoofdstukken kwam naar voren dat van het Schoolpact tot de gemeenschapsdecreten van-

daag, sociale voordelen steeds zijn beschouwd als voordelen die gemeenten supplementair, i.e. niet 

bekostigd met de werkingsmiddelen, aan de leerlingen van hun eigen scholen en scholen van andere 

inrichtende machten toekennen (zie in het bijzonder 25., 44. en 49.). De gemeente kent met andere 

woorden voordelen toe die los staan van de subsidiëring die zij van de gemeenschappen ontvangt. Zij 

treedt naar onze mening bij een dergelijke toekenning dan ook niet op als inrichtende macht van een 

onderwijsinstelling, maar handelt daarentegen als bicommunautaire instelling die de sociale voordelen 

bekostigt met supplementaire middelen afkomstig uit de gemeentelijke begroting. In zijn advies bij het 

Décret avantages sociaux424 kaartte de Raad van State dit probleem aan. De Raad kwam hier tot de 

                                                           
420 De verschillende regelgeving die van toepassing is op Nederlandstalige en Franstalige kinderen (en bijgevolg de verschillende behande-
ling die hieruit voortvloeit) is niet in tegenspraak met artikel 24, §4, GW. Sinds de communautarisering moet het gelijkheidsbeginsel in 
onderwijszaken namelijk bekeken worden op het niveau van de gemeenschappen. Leerlingen zijn met andere woorden gelijk voor het decreet 
en een onderscheiden behandeling van leerlingen in het Franstalig onderwijs ten overstaan van leerlingen in het Vlaamse onderwijs kan niet 
als een miskenning van artikel 24, §4, GW worden ingeroepen (Arbitragehof 18 november 1992, nr. 74/92 en Arbitragehof 17 december 
1992, nr. 78/92).  
421 Adv.RvS 33.566/AG van 11 februari 2003.  
422 J. VELAERS, De grondwet en de Raad van State, afdeling wetgeving, Antwerpen, Maklu, p. 411-412. 
423 Adv.RvS 34.339/AV van 29 april 2003. 
424 Adv.RvS 30.958/2 van 27 november 2000. 
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conclusie dat voor zover het decreet zich richt tot de Brusselse gemeentebesturen, het niet van toepas-

sing kan zijn op het grondgebied van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. De Brusselse gemeenten 

zijn immers geen unicommunautaire instelling die behoren tot de Franse Gemeenschap. Het Décret 

avantages sociaux kan volgens de Raad zodoende geen verplichtingen opleggen aan de gemeentebe-

sturen in Brussel-Hoofdstad. In de Franstalige rechtsleer werden naar aanleiding van het advies van de 

Raad van State tevens vraagtekens geplaatst bij de grondwettigheid van het opleggen van verplichtin-

gen aan Brusselse gemeentebesturen langs de regelgeving op sociale voordelen425. Het is vreemd te 

noemen dat langs Vlaamse kant, in het advies van de Raad van State bij het Decreet flankerend on-

derwijsbeleid, het ‘probleem Brussel’ helemaal niet aan bod is gekomen. 

 

De grondwettelijke bevoegdheidsverdeling botst voor de toepassing van de regelgeving op sociale 

voordelen in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest met andere woorden duidelijk op zijn grenzen. Aan-

gezien de gemeentebesturen bij de toekenning van sociale voordelen niet optreden als inrichtende 

macht van onderwijs, kan volgens ons vanuit juridisch oogpunt niets anders worden besloten dan dat 

de gemeenschapsdecreten over sociale voordelen geen uitwerking kunnen hebben voor zover zij ver-

plichtingen opleggen aan de Brusselse gemeenten. Een dergelijke conclusie maakt wel dat artikel 33 

Schoolpactwet vandaag nog steeds van toepassing zou moeten zijn in het Brussels Hoofdstedelijk Ge-

west en dat het de federale regelgever, op grond van zijn bevoegdheid in bicommunautaire zaken, 

toekomt de bepalingen over sociale voordelen te wijzigen426. De federale overheid is echter bijzonder 

terughoudend om voor haar beperkte bevoegdheden met betrekking tot onderwijs wetgevend op te 

treden427. De kans dat de federale wetgever effectief een initiatief zou nemen op het vlak van de toe-

kenning van sociale voordelen in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, is dan ook weinig waarschijn-

lijk 428. 

  

103. Ondanks de juridische vraagtekens die bij de toepassing van de regelgeving over sociale voorde-

len kunnen worden geplaatst, worden beide gemeenschapsdecreten vandaag wel effectief toegepast in 

Brussel-Hoofdstad. De 19 Brusselse gemeenten werden zowel langs Vlaamse als langs Franstalige 

kant aangeschreven in het kader van de rapportering over sociale voordelen (zie hoofdstuk 4), wat een 

idee geeft over de concrete toepassing van de regelgeving429. 

 

                                                           
425 G. GENERET, “Avantages sociaux: le cas particulier de la Région bilingue de Bruxelles-Capitale”, Scolanews 2001, nr. 3, 4. 
426 Adv.RvS 30.958/2 van 27 november 2000. 
427 H. DUMONT en S. VAN DROOGHENBROECK, “L’interdiction des sous-nationalités à Bruxelles”, Adm.Publ. 2011, nr. 3, 209-210.  
428 Zie ter illustratie: GwH 9 juli 2009, nr. 107/2009 en bijhorende noot M. EL BERHOUMI, “L’enseignement à domicile perquisitionné”, 
J.T. 2009, 701-706. Het Grondwettelijk Hof onderstreepte in deze uitspraak dat, voor wat betreft de verplichtingen inzake het naleven van de 
leerplicht, het decreet van de Franse Gemeenschap van 25 april tot vaststelling van de voorwaarden om te kunnen voldoen aan de leerplicht 
buiten het onderwijs georganiseerd of gesubsidieerd door de Franse Gemeenschap geen verplichtingen kon opleggen aan de in het tweetalige 
gebied Brussel-Hoofdstad gedomicilieerde kinderen. Die kinderen kunnen namelijk niet beschouwd worden als ‘instellingen’ in de zin van 
artikel 127, §2, GW, die uitsluitend onder de bevoegdheid van één gemeenschap vallen, maar ressorteren daarentegen onder de bevoegdheid 
van de federale Staat.  De federale wetgever vult zijn bevoegdheid op dit vlak echter niet in. 
429 Net zoals dat in hoofdstuk 4 het geval was, worden de rapporten van het kalenderjaar 2008 als basis genomen. 
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Langs Vlaamse kant valt op dat in tegenstelling tot de gemeenten gelegen in de Vlaamse Gemeen-

schap, de responsgraad in Brussel een stuk lager lag: slechts 13 van de 19 gemeenten (68,4%) bezorg-

den een overzicht van de toegekende sociale en andere voordelen tijdens het kalenderjaar 2008. Het is 

niet mogelijk af te leiden of dit te maken heeft met een minder consequente toepassing van de de-

creetsbepalingen. In alle geval blijkt er tussen de Vlaamse Gemeenschap en de Brusselse gemeenten 

zo goed als geen contact te zijn geweest over de operationalisering van het Decreet flankerend onder-

wijsbeleid430. Wellicht kan dit ten dele de lage responsgraad verklaren. De lijst met de toegekende 

sociale en andere voordelen levert voor het overige weinig verrassingen op431: net zoals in de Vlaamse 

Gemeenschap zijn het ochtend-, middag- en avondtoezicht veruit de populairste sociale voordelen, 

terwijl bij de andere voordelen voornamelijk het vervoer en/of een financiële tussenkomst bij culturele 

en sportactiviteiten wordt toegekend. Opvallend is wel dat geen enkele secundaire school een sociaal 

of ander voordeel zou ontvangen. 

 

Uit het rapport van de Franse Gemeenschap voor het kalenderjaar 2008 blijkt dat de responsgraad een 

stuk hoger ligt dan in de Vlaamse Gemeenschap: 17 van de 19 Brusselse gemeenten stuurden het ant-

woordformulier in. Ook hier zijn er op het vlak van het type toegekend sociaal voordeel geen verschil-

len te merken, met opnieuw het ochtend-, middag- en avondtoezicht als frequentst toegekende voorde-

len432. Uit de cijfers blijkt voor het overige dat er zich in Brussel-Hoofdstad niet meer onregelmatighe-

den voordoen inzake de correcte toekenning van voordelen dan in de Franse Gemeenschap. 

 

Uit de rapporten valt tot slot jammer genoeg niet af te leiden in welke mate gemeenten verschillende 

sociale (of andere) voordelen toekennen aan de leerlingen van hun Vlaams of Franstalig onderwijs. 

 
 
 
AFDELING II: Duitstalige Gemeenschap 
 
 
104. De communautarisering van het onderwijs in 1989 heeft tot gevolg dat ook de Duitstalige Ge-

meenschap sindsdien zijn eigen onderwijsbeleid vorm kan geven433. Voornamelijk in de tweede helft 

van de jaren 90 en in het begin van de jaren 2000 zou dit leiden tot het leggen van eigen accenten in 

vergelijking met de vroegere nationale onderwijsregelgeving. De decretale initiatieven op het vlak van 

de rechtspositieregeling van het gesubsidieerd onderwijspersoneel434, de opvang van anderstalige 

                                                           
430 Vr. en Antw. Vl.Parl. 2008-2009, 23 maart 2009, 111-113. 
431 In het eigenlijke rapport over sociale en andere voordelen werd er geen aparte opsomming gemaakt voor het Brussels Hoofdstedelijk 
Gewest. Dit cijfermateriaal is daarentegen terug te vinden in Vr. en Antw. Vl.Parl. 2010-2011, 22 maart 2011 (Vr. nr. 327 P. DELVA). 
432 Voor meer details: X., Rapport bisannuel relatif aux avantages sociaux octroyés sur les années civiles 2008 et 2009 conformément à 
l’article 2 in fine de Décret du 7 juin 2001 relatif aux avantages sociaux, Parlement Franse Gemeenschap, Brussel, p. 25-33. 
433 Art. 130, §1, 3° GW. 
434 Decr.D 14 december 1998 zur Festlegung des Statuts der subventionierten Personalmitglieder des freien subventionierte Unterrichtswe-
sens und des freien subventionierten PMS-Zentrums, BS 6 mei 1999 en Decr.D 29 maart 2004 zur Festlegung des Statuts der subventionier-
ten Personalmitglieder des offiziellen subventionierten Unterrichtswesens und der offiziellen subventionierten PMS-Zentren, BS 24 juni 
2004. 
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nieuwkomers435 en de aanpassing van de organisatie van het lager onderwijs436 kunnen als voorbeeld 

hiervan worden aangehaald.  

 

105. In tegenstelling tot de Vlaamse en de Franse Gemeenschap nam de Duitstalige Gemeenschap 

geen decretale initiatieven op het vlak van sociale voordelen. Dit heeft tot gevolg dat vandaag het arti-

kel 33 Schoolpactwet nog steeds integraal van toepassing is. Uit contacten met het Ministerie van On-

derwijs van de Duitstalige Gemeenschap blijkt dat de toepassing ervan geen problemen oplevert. Sinds 

de communautarisering van het onderwijs is er in alle geval geen enkele rechtszaak bekend met be-

trekking tot sociale voordelen. De, vooral in het basisonderwijs, beperkte aanwezigheid van het vrij 

gesubsidieerd onderwijs in de Duitstalige Gemeenschap is wellicht de belangrijkste reden waarom er 

zich nauwelijks problemen voordoen437. 

 

106. Door het gebrek aan rapportering zijn geen cijfers bekend over de eigenlijke toekenning van soci-

ale voordelen in de Duitstalige Gemeenschap. Om toch een zicht te krijgen op de concrete toepassing 

van het artikel 33 Schoolpactwet werden de negen gemeenten van de Duitstalige Gemeenschap aange-

schreven met de vraag of zij het afgelopen schooljaar al dan niet sociale voordelen hebben toege-

kend438. Slechts twee gemeenten bezorgden een antwoord op dit schrijven. 

 

De gemeente Lontzen, zonder scholen van het vrij net op haar grondgebied, liet weten sociale voorde-

len toe te kennen aan haar drie instellingen. Om welke voordelen het precies gaat, werd niet gespecifi-

ceerd.  

 

De gemeente Büllingen, eveneens zonder een school van het vrij net op haar grondgebied, gaf een zeer 

compleet overzicht van de toegekende voordelen. Ze organiseert voor haar scholen ochtend-, avond- 

en middagtoezicht, komt financieel tussen voor de toegang tot het zwembad alsook voor het vervoer 

ernaartoe, betaalt (een deel van) de organisatie van het sinterklaas- en paasfeest, subsidieert de aanleg 

van speelpleinen en stelt personeel ter beschikking voor het onderhoud ervan. De gemeente suggereer-

de tevens uit eigen beweging dat zij geen tussenkomsten voorziet voor de inrichting van schoolrefters, 

de bedeling van voedsel en versnaperingen, de bedeling van kleding of het uitreiken van speelgoed. 

Doordat de gemeente Büllingen zelf expliciet die opsomming maakt, zonder dat er in de enquête enige 

referentie naar die voordelen werd gemaakt, kan worden verondersteld dat de Omzendbrief van 1 juni 

1960 in de Duitstalige Gemeenschap nog steeds als leidraad geldt om te bepalen wat als sociaal voor-

                                                           
435 Decr.D 17 december 2001 zur Beschulung von neuankommenden Schülern, BS 4 april 2002. 
436 Decr.D 26 april 1999 über das Regelgrundschulwesen, BS 6 oktober 1999. 
437 In het kleuteronderwijs vertegenwoordigt het vrij gesubsidieerd onderwijs slechts 7,36% van de totale schoolpopulatie. In het lager 
onderwijs is dat 9,28% (zie: V. GRETEN, Unterricht und Ausbildung in der Deutschsprachigen Gemeinschaft Belgiens,  Ministerium der 
Deutschsprachigen Gemeinschaft, 2007, bijlage 1). 
438 Bevraging via e-mail op 28 november 2011. De bevraging betrof met andere woorden het schooljaar 2010-2011.  
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deel kan worden beschouwd. De aan ons bezorgde lijst komt immers volledig overeen met de in deze 

omzendbrief opgesomde voordelen. 
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Conclusie 
 
 
107. In het streven naar een pacificatie van het schoolvraagstuk vormde de regeling van de sociale 

voordelen zoals die in 1959 in de Schoolpactwet werd opgenomen het sluitstuk van een fundamentele 

herziening van de financiering en subsidiëring van het leerplichtonderwijs. De stijging van de wer-

kingstoelagen van het gesubsidieerd onderwijs maakte het immers noodzakelijk om de bijkomende 

middelen die gemeenten en provincies aan hun eigen onderwijsinstellingen toekenden aan banden te 

leggen. Het beginsel dat ouders de mogelijkheid moesten hebben om, los van enige financiële overwe-

ging, binnen een redelijke afstand een school te kunnen kiezen die in overeenstemming was met hun 

ideologische overtuiging, dreigde anders ten gevolge van die supplementaire financiering dode letter te 

blijven. 

 

Vandaag vormen de sociale voordelen nog steeds een moeilijke evenwichtsoefening, al is het niet 

meer zozeer het Schoolpactbeginsel van de ‘vrije schoolkeuze’ dat speelt, maar wel het sinds 1989 

geconstitutionaliseerde gelijkheidsbeginsel in onderwijszaken. Zoals uit deze masterproef mocht blij-

ken heeft het artikel 24, §4, van de Grondwet in de Vlaamse en Franse Gemeenschap aanleiding gege-

ven tot divergente beleidsopties. Algemeen kan worden geponeerd dat terwijl de formele regelgever in 

de Vlaamse Gemeenschap al vrij snel de sociale voordelen kaderde in een op het gelijkheidsbeginsel 

gebaseerd financierings- en subsidiëringssysteem, de Franse Gemeenschap tot vandaag nog veel meer 

in een Schoolpactideologie blijft denken.  

 

Een dergelijke slotsom vormt evenwel een te oppervlakkige vaststelling die al te zeer de nadruk legt 

op de decretale bepalingen die in beide landsdelen de sociale voordelen regelen. Een analyse van de 

volledige bestuurlijke en juridische context in beide gemeenschappen bood in dit werkstuk een veel 

genuanceerder beeld waaruit naar voren kwam dat, ondanks de ogenschijnlijke verschillen, de feitelij-

ke tegenstellingen in de twee landsdelen veeleer beperkt zijn. Het meest frappante voorbeeld op dit 

vlak bleek het lot dat, na het vastleggen van een limitatieve lijst van sociale voordelen, in de twee ge-

meenschappen beschoren was aan andere voordelen die door gemeente- of provinciebesturen aan 

scholen worden toegekend. Door het gebrek aan een decretale regeling van die voordelen, ontwikkelde 

zich in de Franse Gemeenschap hierover een uitgebreide rechtspraak die ertoe heeft geleid dat ook bij 

andere sociale voordelen het constitutionele gelijkheidsbeginsel moet worden gerespecteerd439. In de 

Vlaamse Gemeenschap werden, in het kader van het lokaal flankerend onderwijsbeleid, de andere 

voordelen daarentegen wel decretaal geregeld. Met de zeer summiere bepalingen hieromtrent verviel 

de Vlaamse regelgever echter in de fouten van de Schoolpactwet en heeft hij door een onduidelijke 

                                                           
439 In de huidige regelgevende context binnen de Franse Gemeenschap betekent dit echter dat gemeenten en provincies noch aan hun eigen 
instellingen, noch aan de scholen van het vrije net andere sociale voordelen kunnen toekennen (zie 89.) 
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materiële afbakening van de andere voordelen de deur op een kier gezet om de verplichtingen tot ge-

lijke behandeling die gelden voor de sociale voordelen te ontlopen. Het volstaat met name dat een 

gemeente haar sociale voordelen afbouwt ten voordele van gelijkaardige andere voordelen om geen 

enkele decretale verplichting tot gelijke behandeling meer te hebben.  

 

De verschillende wijzingen aan de regelgeving sinds 1959 ten spijt, blijven de sociale voordelen op het 

vlak van het materiële toepassingsgebied met andere woorden nog steeds vastzitten in een op het 

Schoolpact gestoelde logica. Meer dan vijftig jaar na hun invoering is het betreurenswaardig te moeten 

vaststellen dat telkens opnieuw dezelfde discussies terugkomen over de vraag bij welke voordelen er 

al dan niet een verplichting bestaat tot gelijke behandeling van de leerlingen. Naar onze mening zou-

den veel problemen kunnen worden opgelost door af te stappen van de limitatieve opsommingen in de 

‘decreten sociale voordelen’ en door een omgekeerde, ‘negatieve’ redenering te maken.  

 

Fundamenteel lijkt het ons dat het gemeente- en provinciebesturen niet toekomt om essentiële ver-

plichtingen van een ander schoolbestuur over te nemen. Tussenkomsten die met andere woorden kade-

ren binnen het bereiken of nastreven van eindtermen en ontwikkelingsdoelen of die betrekking hebben 

op schoolgebouwen moeten aldus buiten het materiële toepassingsgebied vallen. Voor die kosten zijn 

immers andere financierings- en subsidiëringskanalen voorhanden en dergelijke tussenkomsten horen 

dan ook niet thuis in een regelgeving rond sociale (of andere) voordelen. Alle voordelen die niet als 

dusdanig kunnen worden gecatalogeerd, moeten dan, a contrario, als ‘voordeel’ (sociaal of ander) 

worden aanzien en in gelijke mate worden toegekend aan alle leerlingen, los van de school die zij be-

zoeken. In de Franse Gemeenschap zou een dergelijke redenering ervoor zorgen dat het juridisch va-

cuüm voor het toekennen van andere voordelen wordt weggewerkt. In de Vlaamse Gemeenschap zou-

den de geschetste beginselen dan weer een oplossing bieden voor de onduidelijke definiëring van het 

concept ‘andere voordelen’ en eindelijk een duidelijk juridisch antwoord bieden op de vraag wat de 

bewegingsruimte is van gemeenten in de uitbouw van een flankerend onderwijsbeleid. Een moeilijk-

heid die rijst, is echter de vraag of de door ons voorgestelde oplossing financieel haalbaar is voor de 

lokale besturen. De cijfers uit de rapporten sociale voordelen lijken alvast in die richting te wijzen 

want  zowel in de Vlaamse als in de Franse Gemeenschap komt naar voren dat gemeenten nu reeds 

behoorlijk wat andere voordelen toekennen. Indien het voor een gemeente daarentegen financieel niet 

haalbaar zou blijken om een aantal voordelen toe te kennen aan alle scholen op haar grondgebied, dan 

moet de vraag worden gesteld of het blijvend te verantwoorden is dat bepaalde voordelen enkel aan de 

eigen gemeentelijke instellingen zouden worden toegekend. Eens een gemeente tussenkomt buiten de 

pedagogische voordelen of de financiering van schoolgebouwen, treedt zij naar onze mening immers 

niet op als inrichtende macht van onderwijs maar als bestuurlijke overheid die ertoe gehouden is de 

rechtsonderhorigen op gelijke wijze te behandelen.  
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108. Is de onderscheiden situatie in de Vlaamse en Franse Gemeenschap reeds complex, dan toonde 

dit werkstuk tevens het juridisch imbroglio aan waarin de sociale voordelen zich bevinden in het Brus-

sels Hoofdstedelijk Gewest. Een pasklare oplossing ter ontwarring van deze institutionele knoop is 

niet zomaar te geven, want leidt noodzakelijkerwijze tot het in vraag stellen van de huidige grondwet-

telijke bevoegdheidsverdeling in ons land. De toekenning van sociale voordelen illustreert nochtans 

treffend dat de Belgische staatstructuur op onderwijsvlak op zijn grenzen botst in Brussel-Hoofdstad. 

Zo toonden we aan dat er ernstige juridische vragen kunnen worden gesteld over de verplichtingen die 

de ‘decreten sociale voordelen’ opleggen aan de gemeenten in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.  

 

De vraag die open blijft, is of binnen de huidige staatstructuur, met twee gemeenschappen die in een-

zelfde sociale realiteit onderwijs inrichten, er überhaupt een oplossing mogelijk is voor het Brusselse 

vraagstuk. Of is het, wars van het communautaire opbod dat er ongetwijfeld mee gepaard zou gaan, 

niet eerder noodzakelijk om de eerste stappen te zetten in de richting van een echt ‘Brussels onder-

wijs’? 

 

 



  

Bijlagen



  
I 



  
I 

Bijlage 1: Coördinatie van artikel 33 Schoolpactwet tot 15 juli 1989 
 
 
Wet van 29 mei 1959 tot wijziging van sommige bepalingen van de onderwijswetgeving, BS 19 

juni 1959 

Onverminderd de afwijkende bepalingen, voorzien in deze wet, wordt de financiële tussenkomst van 

de provincies en gemeenten ten bate van het vrij onderwijs beperkt tot het gezondheidstoezicht en de 

aan de leerlingen verleende sociale voordelen. De provincies en de gemeenten mogen geen enkel on-

derscheid maken tussen de kinderen, welke scholen ze ook bezoeken. Zij hebben evenwel geen enkele 

verplichting tegenover de kinderen die de rijksscholen bezoeken. 

De beslissingen van de provincie- en gemeenteraden worden aan de Minister van Openbaar Onderwijs 

medegedeeld; de Koning kan ze wegens overtreding van de Wet of strijdigheid met het algemeen be-

lang vernietigen binnen een termijn van veertig dagen, te rekenen vanaf de mededeling. 

 

Gewijzigd door art. 5 van de Wet van 27 juni 1962, BS 14 juli 1962 

[Het tweede lid werd opgeheven] 

Onverminderd de afwijkende bepalingen, voorzien in deze wet, wordt de financiële tussenkomst van 

de provincies en gemeenten ten bate van het vrij onderwijs beperkt tot het gezondheidstoezicht en de 

aan de leerlingen verleende sociale voordelen. De provincies en de gemeenten mogen geen enkel on-

derscheid maken tussen de kinderen, welke scholen ze ook bezoeken. Zij hebben evenwel geen enkele 

verplichting tegenover de kinderen die de rijksscholen bezoeken. 

 

Gewijzigd door art. 12 van de Wet van 11 juli 1973, BS 30 augustus 1973 

[Toevoeging van een tweede, derde en vierde lid] 

Onverminderd de afwijkende bepalingen, voorzien in deze wet, wordt de financiële tussenkomst van 

de provincies en gemeenten ten bate van het vrij onderwijs beperkt tot het gezondheidstoezicht en de 

aan de leerlingen verleende sociale voordelen. De provincies en de gemeenten mogen geen enkel on-

derscheid maken tussen de kinderen, welke scholen ze ook bezoeken. Zij hebben evenwel geen enkele 

verplichting tegenover de kinderen die de rijksscholen bezoeken. 

De beslissingen van de gemeente- en provincieraden alsmede die van de culturele commissies van de 

Brusselse agglomeratie betreffende voordelen toegekend aan door deze wet bedoelde instellingen 

waarvan zij niet de inrichtende macht zijn, worden aan de bevoegde Minister van Nationale Opvoe-

ding medegedeeld. Zij kunnen wegens wetsovertreding of schending van het algemeen belang binnen 

een tijdspanne van veertig dagen vanaf hun mededeling, door de Koning vernietigd worden. 

Jaarlijks, voor 31 maart, sturen de provincies, de gemeenten en de culturele commissies van de Brus-

sels agglomeratie, aan de bevoegde Minister van Nationale Opvoeding een staat van gedane uitgaven 

en van de vrijstellingen van taksen en vergoedingen toegekend ten bate van de in vorig lid bedoelde 

instellingen. 



  
II 

Wanneer een provincie, een gemeente of een culturele commissie van de Brusselse agglomeratie, in 

afwijking van de bepalingen in het eerste lid, een financieel voordeel heeft toegekend, mag de bevoeg-

de Minister van Nationale Opvoeding het bedrag van dit voordeel met een met redenen omkleed ko-

ninklijk besluit terugvorderen ten laste van de werkingskosten bestemd voor de inrichting die dit voor-

deel heeft genoten.  



  
III 

Bijlage 2: Coördinatie van artikel 33 Schoolpactwet – Vlaamse Gemeen-
schap 
 
 
Gewijzigd door art. 16 van het Decreet van 5 juli 1989, BS 25 augustus 1989 

[Aanpassing eerste lid: de woorden ‘van het vrij onderwijs’ en ‘beperkt tot’ worden vervangen door 

‘en het Gemeenschapsonderwijs’. Invoeging van een nieuw derde lid. Schrapping van de laatste zin 

van het vroegere tweede lid] 

Onverminderd de afwijkende bepalingen, voorzien in deze wet, wordt de financiële tussenkomst van 

de provincies en gemeenten ten bate van het vrij onderwijs en het Gemeenschapsonderwijs beperkt tot 

het gezondheidstoezicht en de aan de leerlingen verleende sociale voordelen. De provincies en de ge-

meenten mogen geen enkel onderscheid maken tussen de kinderen, welke scholen ze ook bezoeken. 

Zij hebben evenwel geen enkele verplichting tegenover de kinderen die de rijksscholen bezoeken. 

De beslissingen van de gemeente- en provincieraden alsmede die van de culturele commissies van de 

Brusselse agglomeratie betreffende voordelen toegekend aan door deze wet bedoelde instellingen 

waarvan zij niet de inrichtende macht zijn, worden aan de bevoegde Minister van Nationale Opvoe-

ding medegedeeld.  

De Vlaamse Executieve bepaalt wat onder gezondheidstoezicht en sociale voordelen wordt verstaan. 

De beslissingen van de gemeente- en provincieraden alsmede die van de culturele commissies van de 

Brusselse agglomeratie betreffende voordelen toegekend aan door deze wet bedoelde instellingen 

waarvan zij niet de inrichtende macht zijn, worden aan de bevoegde Minister van Nationale Opvoe-

ding medegedeeld.  

Jaarlijks, voor 31 maart, sturen de provincies, de gemeenten en de culturele commissies van de Brus-

sels agglomeratie, aan de bevoegde Minister van Nationale Opvoeding een staat van gedane uitgaven 

en van de vrijstellingen van taksen en vergoedingen toegekend ten bate van de in vorig lid bedoelde 

instellingen. 

Wanneer een provincie, een gemeente of een culturele commissie van de Brusselse agglomeratie, in 

afwijking van de bepalingen in het eerste lid, een financieel voordeel heeft toegekend, mag de bevoeg-

de Minister van Nationale Opvoeding het bedrag van dit voordeel met een met redenen omkleed ko-

ninklijk besluit terugvorderen ten laste van de werkingskosten bestemd voor de inrichting die dit voor-

deel heeft genoten.  

 

Gewijzigd door art. 108 van het Decreet van 28 april 1993, BS 28 mei 1993 

[De laatste zin van het eerste lid werd opgeheven. In het tweed lid werd de laatste zin toegevoegd. 

Deze wijzigingen kregen, met terugwerkende kracht, uitwerking met ingang van 25 augustus 1989] 

Onverminderd de afwijkende bepalingen, voorzien in deze wet, wordt de financiële tussenkomst van 

de provincies en gemeenten ten bate van het vrij onderwijs en het Gemeenschapsonderwijs beperkt tot 
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het gezondheidstoezicht en de aan de leerlingen verleende sociale voordelen. De provincies en de ge-

meenten mogen geen enkel onderscheid maken tussen de kinderen, welke scholen ze ook bezoeken.  

De beslissingen van de gemeente- en provincieraden alsmede die van de culturele commissies van de 

Brusselse agglomeratie betreffende voordelen toegekend aan door deze wet bedoelde instellingen 

waarvan zij niet de inrichtende macht zijn, worden aan de bevoegde Minister van Nationale Opvoe-

ding medegedeeld. Zij kunnen wegens wetsovertreding of schending van het algemeen belang binnen 

een tijdspanne van veertig dagen vanaf hun mededeling door de Vlaamse Executieve vernietigd wor-

den.  

De Vlaamse Excutieve bepaalt wat onder gezondheidstoezicht en sociale voordelen wordt verstaan. 

De beslissingen van de gemeente- en provincieraden alsmede die van de culturele commissies van de 

Brusselse agglomeratie betreffende voordelen toegekend aan door deze wet bedoelde instellingen 

waarvan zij niet de inrichtende macht zijn, worden aan de bevoegde Minister van Nationale Opvoe-

ding medegedeeld.  

Jaarlijks, voor 31 maart, sturen de provincies, de gemeenten en de culturele commissies van de Brus-

sels agglomeratie, aan de bevoegde Minister van Nationale Opvoeding een staat van gedane uitgaven 

en van de vrijstellingen van taksen en vergoedingen toegekend ten bate van de in vorig lid bedoelde 

instellingen. 

Wanneer een provincie, een gemeente of een culturele commissie van de Brusselse agglomeratie, in 

afwijking van de bepalingen in het eerste lid, een financieel voordeel heeft toegekend, mag de bevoeg-

de Minister van Nationale Opvoeding het bedrag van dit voordeel met een met redenen omkleed ko-

ninklijk besluit terugvorderen ten laste van de werkingskosten bestemd voor de inrichting die dit voor-

deel heeft genoten.  

 

Opgeheven door art. 25 van het Decreet van 30 november 2007, BS 11 februari 2008 
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Bijlage 3: Coördinatie van artikel 33 Schoolpactwet – Franse Gemeenschap 
 
 
Gewijzigd door art. 8 van het Decreet van 7 juni 2001, BS 26 juni 2001 

[Het volledige artikel werd in overeenstemming gebracht met het Decreet van 7 juni 2001] 

Sans préjudice des dispositions dérogatoires prévues par la présente loi, l'intervention financière des 

communes, des provinces et de la Commission communautaire française au profit de l'enseignement 

libre est limitée à la tutelle sanitaire et aux avantages sociaux accordés aux élèves tels qu'ils sont pré-

vus par le décret du 7 juin 2001 relatif aux avantages sociaux. En ce qui concerne la tutelle sanitaire, 

les communes, les provinces et la Commission communautaire française ne peuvent faire aucune dis-

tinction entre les enfants quelles que soient les écoles qu'ils fréquentent. Elles n'ont toutefois aucune 

obligation vis-à-vis des enfants fréquentant les écoles de la Communauté française. 

Les décisions des conseils communaux, provinciaux et de l'Assemblée de la Commission communau-

taire française accordant des avantages à des établissements visés par la présente loi, mais dont ils ne 

sont pas pouvoir organisateur, sont communiquées, endéans les dix jours de la décision, au Gouver-

nement qui peut les annuler pour violation de la présente disposition et du décret du 7 juin 2001 relatif 

aux avantages sociaux dans un délai de quarante jours à partir de leur communication. 

Les communes, les provinces et la Commission communautaire française transmettent chaque année 

avant le 31 mars au Gouvernement un relevé des dépenses faites et des exonérations de taxes et rétri-

butions accordées au profit des établissements visés à l'alinéa précédant. 

Lorsqu’une commune, une province ou la Commission communautaire française a accordé un avanta-

ge financier en violation aux dispositions de l'alinéa premier, le Gouvernement peut récupérer le mon-

tant de cet avantage à charge des frais de fonctionnement qui reviennent à l'établissement qui a bénéfi-

cié de cet avantage. 
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Bijlage 4: Besluit van de Vlaamse Regering houdende bepaling van de be-
grippen gezondheidstoezicht en sociale voordelen1 
 
 
HOOFDSTUK I - HET GEZONDHEIDSTOEZICHT 

Artikel 1 2 

Voor de toepassing van de bepalingen inzake sociale voordelen wordt onder "gezondheidstoezicht" 

verstaan het preventief medisch schooltoezicht zoals bepaald in de regelgeving inzake centra voor 

leerlingenbegeleiding. 

 

HOOFDSTUK II - DE SOCIALE VOORDELEN 

Artikel 2 3 

Voor de toepassing van de regelgeving betreffende het flankerend onderwijsbeleid op lokaal niveau 

wordt onder sociale voordelen verstaan: 

1° het ochtend- en avondtoezicht buiten de normale aanwezigheid van de leerlingen op school, inzo-

verre wordt voldaan aan de voorwaarden van dit besluit. 

Voor de toepassing van dit besluit worden 15 minuten voor de aanvang van de lessen 's morgens en 15 

minuten aansluitend op het beëindigen van de laatste les na de middag beschouwd als normale aanwe-

zigheid van de leerlingen; 

2° het middagtoezicht voor de tijdsduur van maximaal één uur, inzoverre wordt voldaan aan de voor-

waarden van dit besluit; 

3° met uitzondering van de roerende en onroerende goederen uitsluitend bestemd voor de organisatie 

van het onderwijs ingericht door de gemeenten en provincies, het ter beschikking stellen van de voor 

het publiek toegankelijke gemeentelijke en provinciale infrastructuur, inzonderheid de sportinfrastruc-

tuur. 

Artikel 3 

Om als sociaal voordeel bedoeld in artikel 2, 1° en 2° te worden beschouwd moeten de onderwijsin-

stellingen van het gesubsidieerd vrij onderwijs en het gemeenschapsonderwijs die aanspraak willen 

maken op het sociaal voordeel aan de personen die de leerlingen in rechte of in feite onder hun bewa-

                                                           
1 B.Vl.Reg. 24 juli 1991 houdende bepaling van de begrippen gezondheidstoezicht en sociale voordelen, BS 6 september 1991. Opschrift 
gewijzigd door art. 359, 20°, van Gec.Decr. 17 december 2010 houdende de codificatie betreffende het secundair onderwijs, BS 24 juni 2011. 
Oorspronkelijk opschrift: “Besluit van de Vlaamse Regering houdende bepaling van de begrippen gezondheidstoezicht en sociale voordelen 
bedoeld in artikel 33 van de wet van 29 mei 1959 tot wijziging van sommige bepalingen van de onderwijswetgeving”. 
2 Gewijzigd door art. 359, 20°, van Gec.Decr. 17 december 2010 houdende de codificatie betreffende het secundair onderwijs, BS 24 juni 
2011. Oorspronkelijke tekst: “Voor de toepassing van artikel 33, derde lid van de wet van 29 mei 1959, tot wijziging van sommige bepalin-
gen van de onderwijswetgeving, gewijzigd bij de wetten van 11 juli 1973 en 14 juli 1975, het koninklijk besluit nr. 413 van 29 april 1986 en 
het decreet van 5 juli 1989, wordt onder "gezondheidstoezicht" verstaan het preventief medisch schooltoezicht zoals bepaald in de wet van 
21 maart 1964 en zoals het verzekerd wordt door de diensten van het Medisch Schooltoezicht en de Psycho-Medisch-Sociale Centra”. 
3 Gewijzigd door art. 359, 20°, van Gec.Decr. 17 december 2010 houdende de codificatie betreffende het secundair onderwijs, BS 24 juni 
2011. Oorspronkelijke tekst: “Voor de toepassing van artikel 33, 3e lid, van dezelfde wet wordt onder sociale voordelen verstaan: 1° het 
ochtend- en avondtoezicht buiten de normale aanwezigheid van de leerlingen op school, inzoverre wordt voldaan aan de voorwaarden van 
dit besluit. Voor de toepassing van dit besluit worden 15 minuten voor de aanvang van de lessen 's morgens en 15 minuten aansluitend op 
het beëindigen van de laatste les na de middag beschouwd als normale aanwezigheid van de leerlingen; 2° het middagtoezicht voor de 
tijdsduur van maximaal één uur, inzoverre wordt voldaan aan de voorwaarden van dit besluit;3° met uitzondering van de roerende en onroe-
rende goederen uitsluitend bestemd voor de organisatie van het onderwijs ingericht door de gemeenten en provincies, het ter beschikking 
stellen van de voor het publiek toegankelijke gemeentelijke en provinciale infrastructuur, inzonderheid de sportinfrastructuur”. 
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ring hebben minimaal de bijdrage vragen die door de verstrekker van het sociaal voordeel wordt ge-

vraagd voor het ochtend-, avond- en middagtoezicht van de leerlingen die zijn onderwijsinstellingen 

bezoeken en die behoren tot hetzelfde niveau, type, opleidingsvorm of leerjaar. 

Artikel 4 

De tussenkomst voor het ochtend- en avondtoezicht bedoeld in artikel 2, 1° wordt verminderd met het 

remgeld x het aantal rechthebbende leerlingen waarbij: 

- het remgeld gelijk is aan het bedrag dat door de verstrekker van het sociale voordeel wordt gevraagd 

voor het ochtend- en avondtoezicht aan de leerlingen die zijn onderwijsinstelling bezoeken; 

- het aantal rechthebbende leerlingen gelijk is aan het aantal leerlingen dat het speciale voordeel ge-

niet. 

Hiervoor wordt het gemiddelde genomen van de maanden september, oktober en november van het 

schooljaar waarin het voordeel wordt toegekend. 

Artikel 5 

§ 1. De tussenkomst voor het middagtoezicht bedoeld in artikel 2, 2° wordt als volgt vastgesteld: 

Z x 160 dagen x aantal toegekende eenheden 

verminderd met: F 175 x Y 

verminderd met: remgeld x aantal rechthebbende leerlingen x 160 dagen 

waarbij: 

- Z gelijk is aan het door de verstrekker van het sociale voordeel vastgestelde bedrag per eenheid, dat 

minimaal gelijk is aan het minimum bruto-uurloon van het bezoldigingsregime van de bedienden; 

- Y gelijk is aan het aantal leerlingen van de betrokken instelling op 1 februari van het voorafgaand 

schooljaar; 

- het remgeld gelijk is aan het bedrag dat per middagtoezicht door de verstrekker van het sociale voor-

deel wordt gevraagd aan de leerlingen die zijn onderwijsinstellingen bezoeken en die een beroep doen 

op het middagtoezicht; 

Het remgeld wordt slechts in mindering gebracht van het aantal leerlingen dat zich situeert binnen een 

volledige schijf van het toegepaste normenstelsel. 

- het aantal rechthebbende leerlingen gelijk is aan het aantal leerlingen dat het sociale voordeel geniet. 

Hiervoor wordt het gemiddelde genomen van de maanden september, oktober en november van het 

schooljaar waarin het voordeel wordt toegekend; 

- onder eenheid wordt begrepen het toezicht van een persoon met toezicht belast gedurende één uur. 

De vermindering met F 175 en Y wordt enkel toegepast in het gewoon en buitengewoon kleuter- en 

lager onderwijs en het gewoon en buitengewoon basisonderwijs. 

De verstrekker van het sociaal voordeel bepaalt zelf het normenstelsel dat wordt toegepast. 

§ 2. Indien het middagtoezicht wordt georganiseerd in verschillende vestigingsplaatsen van de onder-

wijsinstelling wordt het sociaal voordeel overeenkomstig de in § 1 vastgestelde berekeningswijze be-
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rekend per georganiseerd toezicht met dien verstande dat ongeacht het door de verstrekker vastgestel-

de normenstelsel steeds één eenheid per georganiseerd toezicht moet worden toegekend. 

Artikel 6 

De bezoldiging van de toezichters die bij toepassing van artikel 2, 1° en 2° worden aangesteld gebeurt 

door instelling die het sociaal voordeel ontvangt. 

De betaling door de verstrekker van het sociale voordeel kan enkel geschieden na voorlegging van de 

door de toezichters tegengetekende prestatiestaten door de begunstigde inrichtende macht. De bedra-

gen die worden toegekend mogen enkel worden aangewend voor de betaling van de loonkosten van 

het personeel belast met het toezicht. 

Artikel 7 

Het in artikel 2, 1° en 2° bedoelde toezicht kan slechts in gemeenschappelijke lokalen doorgaan wan-

neer de betrokken inrichtende machten hun instemming betuigen. 

 

HOOFDSTUK III - GEMEENSCHAPPELIJKE EN SLOTBEPALINGE N 

Artikel 8 

Financiële tussenkomsten voor gezondheidstoezicht en de aan de leerlingen verleende sociale voorde-

len zoals voorzien in de artikelen 1 en 2 worden toegekend aan de inrichtende machten die erom ver-

zoeken en die de door de verstrekker nodig geachte controle aanvaarden, zonder dat deze controle tot 

enige inmenging in het schoolleven zelf mag aanleiding geven. 

Artikel 9 

Dit besluit treedt in werking op 1 september 1991. 

Artikel 10 

De Vlaamse minister van Onderwijs is belast met de uitvoering van dit besluit. 
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Bijlage 5: Decreet betreffende het flankerend onderwijsbeleid op lokaal ni-
veau (hoofdstuk 1 en 2)1 
 
 
HOOFDSTUK I - Algemene bepalingen en definities 

Artikel 1  

Dit decreet regelt een gemeenschapsaangelegenheid. 

Artikel 2  

In dit decreet wordt verstaan onder : 

1° basisonderwijs : het gewoon en buitengewoon basisonderwijs, erkend, gefinancierd of gesubsidi-

eerd door de Vlaamse Gemeenschap; 

2° centrumstad : Aalst, Antwerpen, Brugge, Genk, Gent, Hasselt, Kortrijk, Leuven, Mechelen, Oost-

ende, Roeselare, Sint-Niklaas, Turnhout; 

3° deeltijds kunstonderwijs : het onderwijs, vermeld in titel V van het decreet van 31 juli 1990 betref-

fende het onderwijs-II; 

4° gemeente : gemeente of intergemeentelijk samenwerkingsverband van gemeenten zoals vermeld in 

het decreet van 6 juli 2001 houdende de intergemeentelijke samenwerking; 

5° hoger onderwijs : het onderwijs, georganiseerd door hogescholen en universiteiten; 

6° lokaal overlegplatform : het lokaal overlegplatform vermeld in hoofdstuk IV, afdeling 1, van het 

decreet van 28 juni 2002 betreffende gelijke onderwijskansen-I; 

7° lokale actoren : de onderwijsinstellingen en alle andere rechtspersonen, instellingen, diensten, orga-

nisaties en/of groeperingen die op lokaal vlak bijdragen tot de doelstellingen van het flankerend on-

derwijsbeleid; 

8° lokale besturen : de gemeenten, de provincies en de Vlaamse Gemeenschapscommissie, tenzij an-

ders bepaald;2 

9° schoolbestuur : de inrichtende macht zoals vermeld in artikel 24, § 4, van de Grondwet. Dit is een 

rechtspersoon of natuurlijke persoon die verantwoordelijk is voor één of meer scholen; 

10° secundair onderwijs : het voltijds secundair onderwijs, het buitengewoon secundair onderwijs, het 

deeltijds beroepssecundair onderwijs en het deeltijds secundair zeevisserijonderwijs, erkend, gefinan-

cierd of gesubsidieerd door de Vlaamse Gemeenschap; 

11° volwassenenonderwijs : het onderwijs vermeld in het decreet van 15 juni 2007 betreffende het 

volwassenenonderwijs. 

Artikel 3  

Dit decreet regelt de rol van het lokaal bestuur betreffende het flankerend onderwijsbeleid. Onder 

flankerend onderwijsbeleid wordt verstaan, het geheel van acties van een lokale overheid om, vertrek-

                                                           
1 Decr.Vl. 30 november 2007 betreffende het flankerend onderwijsbeleid op lokaal niveau, BS 11 februari 2008. Enkel de hoofdstukken 1 en 
2 gaan over sociale en andere voordelen.  
2 Gewijzigd door art. X.49 van Decr.Vl. 4 juli 2008 betreffende het onderwijs XVIII, BS 1 september 2008. Oorspronkelijke tekst: “lokaal 
bestuur: de gemeenten, de provincies en de Vlaamse Gemeenschapscommissie”. 
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kende vanuit de lokale situatie en aanvullend bij het Vlaamse onderwijsbeleid, een onderwijsbeleid te 

ontwikkelen in samenwerking met de lokale actoren. 

 

HOOFDSTUK II - Voordelen  

Afdeling I - Sociale voordelen 

Artikel 4  

De bepalingen van deze afdeling zijn van toepassing op het gefinancierd en gesubsidieerd basis- en 

secundair onderwijs. 

Artikel 5  

De gemeenten die sociale voordelen verlenen aan scholen van het eigen schoolbestuur, zijn verplicht 

dezelfde voordelen toe te kennen aan de scholen van de andere schoolbesturen, gelegen op hun grond-

gebied als die erom verzoeken. Zij mogen geen enkel onderscheid maken tussen de leerlingen, welke 

scholen die ook bezoeken. 

Artikel 6  

Met sociale voordelen wordt bedoeld : 

1° het ochtend- en avondtoezicht buiten de periode van normale aanwezigheid van de leerlingen; 

2° het middagtoezicht voor de tijdsduur van maximaal één uur; 

3° het ter beschikking stellen van de voor het publiek toegankelijke gemeentelijke infrastructuur, met 

uitzondering van de roerende en onroerende goederen die uitsluitend bestemd zijn voor de organisatie 

van het gemeentelijk onderwijs; 

4° de kosten van de toegang tot het zwembad voor de leerlingen lager onderwijs, indien het zwembad 

niet behoort tot de gemeentelijke sportinfrastructuur vermeld in punt 3°. De kosten verbonden aan het 

verstrekken van één schooljaar gratis zwemmen, waar elke leerling lager onderwijs recht op heeft, 

worden niet als sociaal voordeel beschouwd; 

5° het leerlingenvervoer in het basisonderwijs. 

Artikel 7  

Gemeenten die geen onderwijs inrichten, kunnen sociale voordelen toekennen aan alle scholen op hun 

grondgebied. In dat geval mogen zij geen onderscheid maken tussen de leerlingen, welke scholen die 

ook bezoeken. 

Artikel 8  

De Vlaamse Regering legt de modaliteiten en de procedure die moet gevolgd worden om sociale voor-

delen te ontvangen vast, rekening houdend met volgende principes : 

1° sociale voordelen mogen geen van de betrokken scholen een concurrentievoordeel of -nadeel ople-

veren; 

2° indien een ouderbijdrage gevraagd wordt, moet deze in verhouding staan tot de geleverde prestaties. 
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Afdeling II - Andere voordelen 

Artikel 8bis 3 

Voor de toepassing van deze afdeling wordt de Vlaamse Gemeenschapscommissie niet als een lokaal 

bestuur beschouwd. 

Artikel 9  

De bepalingen van deze afdeling zijn van toepassing op het basis- en secundair onderwijs, op het ho-

ger onderwijs, op het deeltijds kunstonderwijs en op het volwassenenonderwijs dat door de Vlaamse 

Gemeenschap wordt gefinancierd of gesubsidieerd, op de Syntra, en op de Centra Deeltijdse Vorming 

die door de Vlaamse Gemeenschap worden gefinancierd of gesubsidieerd. 

Artikel 10  

De lokale besturen die aan de scholen van het eigen schoolbestuur andere voordelen toekennen dan de 

sociale voordelen, vermeld in artikel 6 van dit decreet, kunnen die voordelen, in de context van het 

lokaal flankerend onderwijsbeleid ook toekennen aan de scholen van de andere schoolbesturen op hun 

grondgebied die erom verzoeken. De lokale besturen kunnen criteria vastleggen waaraan de scholen 

moeten voldoen om recht te hebben op die voordelen. Zij mogen geen enkel onderscheid maken tussen 

de scholen die aan de criteria voldoen. 

Artikel 11  

De lokale besturen die geen onderwijs inrichten van het niveau, vermeld in artikel 9, kunnen in de 

context van het lokaal flankerend onderwijsbeleid andere voordelen toekennen aan de scholen op hun 

grondgebied. De lokale besturen kunnen criteria vastleggen waaraan de scholen moeten voldoen om 

recht te hebben op die voordelen. Zij mogen geen enkel onderscheid maken tussen de scholen die aan 

de criteria voldoen. 

Afdeling III - Gemeenschappelijke bepalingen 

Artikel 12  

Het lokaal bestuur deelt elke beslissing over een sociaal voordeel of over een ander voordeel ten bate 

van een school van een ander schoolbestuur onmiddellijk mee aan de schoolbesturen die op hun 

grondgebied onderwijs organiseren. 

Artikel 13  

De lokale besturen bezorgen aan de Vlaamse Regering jaarlijks een overzicht van de beslissingen over 

de sociale en andere voordelen, evenals de staat van gedane uitgaven. 

                                                           
3 Ingevoegd door art. X.50 van Decr.Vl. 4 juli 2008 betreffende het onderwijs XVIII, BS 1 september 2008. 
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Bijlage 6: Décret relatif aux avantages sociaux1 
 
 
Article 1er 

Le présent décret s'applique à l'enseignement fondamental et à l'enseignement secondaire, ordinaires et 

spécialisés2, subventionnés par la Communauté française. 

Article 2 

Constituent seuls des avantages sociaux au sens de l'article 33 de la loi du 29 mai 1959 modifiant cer-

taines dispositions de la législation de l'enseignement, dans la mesure où ils servent directement aux 

élèves : 

1° l'organisation de restaurants et de cantines scolaires, à l'exception des restaurants d'application liés à 

des sections du secteur de l'hôtellerie et de l'alimentation; 

2° la distribution d'aliments et de friandises ainsi que de jouets hors matériel propre aux activités d'en-

seignement; 

3° l'organisation de l'accueil des élèves, quelle qu'en soit la forme, une heure avant le début et une 

heure après la fin des cours; 

4° la garderie du repas de midi dont la durée, pour entrer dans le champ d'application du présent arti-

cle, est comprise entre une demi-heure et une heure; 

5° la distribution de vêtements hors les vêtements propres à l'enseignement; 

6° l'organisation de colonies scolaires spécifiques pour enfants présentant une santé déficiente; 

7° l'accès aux piscines, accessibles au public, ainsi que le transport y relatif dans le cas où la piscine 

fréquentée pendant l'horaire scolaire n'est pas située sur le territoire de la commune; 

8° l'accès aux infrastructures communales, provinciales et de la Commission communautaire française 

permettant une activité éducative, à l'exception des bâtiments scolaires en ce compris les piscines, sauf 

celles visées au 7°; 

9° l'accès aux plaines de jeux organisées et aux cures de jour pendant le temps scolaire et pendant les 

vacances sur le territoire de la commune; 

10° les aides financières ou en nature à des groupements, associations ou organismes, dont un des 

objets est l'octroi d'aides sociales qui seraient réservées aux élèves. 

Tous les deux ans le Gouvernement présente au Parlement de la Communauté française un rapport sur 

l'exécution du présent décret. 

Article 3 

Les communes qui accordent des avantages sociaux au bénéfice des élèves fréquentant les écoles 

qu'elles organisent accordent dans des conditions similaires les mêmes avantages au bénéfice des élè-

ves fréquentant des écoles de même catégorie situées dans la même commune et relevant de l'ensei-

                                                           
1 Decr.Fr.Gem. 7 juni 2011 relatif aux avantages sociaux, BS 26 juni 2001. 
2 Het woord ‘spéciaux’ werd vervangen door het woord ‘spécialisés’ door art. 263 Decr.Fr.Gem. 3 maart 2004 organisant l'enseignement 
spécialisé, BS 3 juni 2004. 
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gnement libre subventionné par la Communauté française pour autant que le pouvoir organisateur de 

ces écoles en fasse la demande écrite à la commune. 

Les provinces et la Commission communautaire française qui accordent des avantages sociaux au 

bénéfice des élèves fréquentant les écoles qu'elles organisent accordent dans des conditions similaires 

les mêmes avantages au bénéfice des élèves fréquentant des écoles de même catégorie relevant de 

l'enseignement libre subventionné par la Communauté française et situées sur leur territoire, dans un 

rayon déterminé par le Gouvernement en fonction de la taille de ce territoire pondérée par la densité de 

population, pour autant que le pouvoir organisateur de ces écoles en fasse la demande écrite à la 

province ou à la Commission communautaire française. 

Les communes, les provinces et la Commission communautaire française, en leur qualité de pouvoir 

octroyant des avantages sociaux, ne sont soumises, entre elles, à aucune obligation. 

Constituent des catégories pour l'application du présent décret : 

- l'enseignement maternel ordinaire; 

- l'enseignement primaire ordinaire; 

- l'enseignement maternel spécialisé3; 

- l'enseignement primaire spécialisé3; 

- l'enseignement secondaire ordinaire de transition; 

- l'enseignement secondaire ordinaire de qualification; 

- l'enseignement secondaire spécialisé3. 

Dans le cas où deux pouvoirs organisateurs sont appelés à octroyer des avantages sociaux sur la base 

des alinéas 1er et 2, ils se concertent pour remplir leurs obligations vis-à-vis du pouvoir organisateur 

demandeur et pour respecter les dispositions prévues à l'article 7, sans que le pouvoir organisateur 

demandeur ne puisse prétendre au bénéfice d'un nombre d'avantages sociaux supérieur à celui du pou-

voir organisateur octroyant qui en accorde le plus à ses élèves. Le pouvoir organisateur demandeur 

choisit, le cas échéant, celui ou ceux des avantages sociaux qu'il souhaite recevoir. A défaut d'accord 

dans le mois qui suit celui de la réception de la demande, les pouvoirs organisateurs octroyants se ré-

partissent la charge proportionnellement à leur nombre d'élèves dans la catégorie d'enseignement 

concernée.  

Article 4 

Les communes, les provinces et la Commission communautaire française qui octroient des avantages 

sociaux au bénéfice des élèves fréquentant les écoles qu'elles organisent communiquent la liste de ces 

avantages au Gouvernement et aux pouvoirs organisateurs concernés de l'enseignement libre subven-

tionné par la Communauté française de la même catégorie dans le mois qui suit celui où la décision 

d'octroi est prise. Elles s'informent mutuellement lorsqu'elles octroient des avantages sociaux aux éco-

les qu'elles organisent sur le territoire d'une même commune. 

                                                           
3 Het woord ‘spécial’ werd vervangen door het woord ‘spécialisé’ door art. 263 Decr.Fr.Gem. 3 maart 2004 organisant l'enseignement spéci-
alisé, BS 3 juni 2004.  
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Les pouvoirs organisateurs de l'enseignement libre subventionné par la Communauté française dont les 

élèves bénéficient d'avantages sociaux communiquent également la liste de ces avantages sociaux au 

Gouvernement et aux pouvoirs octroyants concernés dans le mois qui suit celui du bénéfice de ces 

avantages. 

Article 54 

§ 1er Les communes ne peuvent faire aucune distinction, en matière d'avantages sociaux, entre les élè-

ves relevant d'une même catégorie qui fréquentent les écoles subventionnées par la Communauté fran-

çaise sur le territoire d'une même commune. 

Les provinces et la Commission communautaire française ne peuvent faire aucune distinction, en ma-

tière d'avantages sociaux, entre les élèves relevant d'une même catégorie qui fréquentent les écoles 

subventionnées par la Communauté française situées sur le territoire visé a l'article 3, alinéa 2. 

§ 2 Toutefois, dans le mode d'octroi des avantages sociaux, les communes, les provinces et la Com-

mission communautaire française établissent des distinctions justifiées par la notion d'établissements 

ou d'implantations bénéficiaires de l'encadrement différencié et peuvent établir des distinctions justi-

fiées par la capacité contributive des parents. 

Article 6 

L'utilisation des avantages sociaux au bénéfice des élèves fréquentant les écoles libres subventionnées 

par la Communauté française est soumise à contrôle. 

Ce contrôle peut être exercé par un représentant de la commune, de la  province ou de la Commission 

communautaire française. Le paiement ou l'octroi des avantages sociaux intervient sur production de 

pièces justificatives conformes aux règles de comptabilité auxquelles sont soumises les communes, les 

provinces ou la Commission communautaire française selon le cas. 

Article 7 

Tout pouvoir organisateur de l'enseignement libre subventionné par la Communauté française dont les 

élèves bénéficie d'un ou de plusieurs avantages sociaux conformément à l'article 3 ne peut offrir à ses 

élèves ou recevoir à leur attention aucun autre avantage social repris à l'article 2. 

De même, il ne peut profiter de cette aide pour amplifier le même avantage social au bénéfice de ses 

élèves. Le non-respect de cette règle entraîne la suppression et le remboursement du ou des avantages 

sociaux octroyés sur la base de l'article 3. 

Article 8 

A l'article 33 de la loi du 29 mai 1959 modifiant certaines dispositions de la législation de l'enseigne-

ment, modifié par la loi lu 27 juin 1962 portant déconcentration du pouvoir d'annulation du Roi et la 

                                                           
4 Gewijzigd door art. 28 Decr.Fr.Gem. 30 april 2009 organisant un encadrement différencié au sein des établissements scolaires de la Com-
munauté française afin d'assurer à chaque élève des chances égales d'émancipation sociale dans un environnement pédagogique de qualité. 
Oorspronkelijke tekst:  § 1er Les communes ne peuvent faire aucune distinction, en matière d'avantages sociaux, entre les élèves relevant 
d'une même catégorie qui fréquentent les écoles subventionnées par la Communauté française sur le territoire d'une même commune. 
Les provinces et la Commission communautaire française ne peuvent faire aucune distinction, en matière d'avantages sociaux, entre les 
élèves relevant d'une même catégorie qui fréquentent les écoles subventionnées par la Communauté française situées sur le territoire visé a 
l'article 3, alinéa 2. § 2 Toutefois, dans le mode d'octroi des avantages sociaux, les communes, les provinces et la Commission communau-
taire française établissent des distinctions justifiées par la notion d'établissements ou d'implantations bénéficiaires de discriminations positi-
ves et peuvent établir des distinctions justifiées par la capacité contributive des parents”. 
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loi du 11 juillet 1973 modifiant la loi du 29 mai 1959 relative à l'enseignement gardien, primaire, 

moyen, normal, technique, artistique et spécial, sont apportées les modifications suivantes : 

1° Dans l'alinéa 1er, première phrase, les mots «des provinces et des communes», sont remplacés par 

«des communes, des provinces et de la Commission communautaire française»; 

2° Dans l'alinéa 1er, la première phrase est complétée comme suit : «tels qu'ils sont prévus par le dé-

cret du 7 juin 2001 relatif aux avantages sociaux»; 

3° Dans l'alinéa 1er, au début de la deuxième phrase, sont ajoutés les mots suivants : «En ce qui 

concerne la tutelle sanitaire,»; 

4° Dans l'alinéa 1er, deuxième phrase, les mots «Les provinces et les communes» sont remplaces par 

«Les communes, les provinces et la Commission communautaire française»; 

5° Dans l'alinéa 1er, troisième phrase, les mots «de l'Etat» sont remplacés par «de la Communauté 

française»; 

6° Dans l'alinéa 2, les mots «des conseils provinciaux et communaux ainsi que celles des commissions 

culturelles de l'agglomération bruxelloise» sont remplacés par «des conseils communaux, provinciaux 

et de l'Assemblée de la Commission communautaire française»; 

7° Dans l'alinéa 2, les mots «au Ministre de l'Education nationale compétent; elles peuvent être annu-

lées par le Roi pour violation de la loi ou pour lésion de l'intérêt général» sont remplacés par «, en-

déans les dix jours de la décision, au Gouvernement qui peut les annuler pour violation de la 

présente disposition et du décret du 7 juin 2001 relatif aux avantages sociaux dans un délai de quarante 

jours à partir de leur communication»; 

8° Dans l'alinéa 3, les mots «les provinces, les communes et les commissions culturelles de l'agglomé-

ration bruxelloise» sont remplacés par «les communes, les provinces et la Commission communautaire 

française»;  

9° Dans l'alinéa 3, les mots «au Ministre de l'Education nationale compétent», sont remplacés par «au 

Gouvernement»; 

10° Dans l'alinéa 4, les mots «une province, une commune ou une commission culturelle de l'agglomé-

ration bruxelloise» sont remplacés par «une commune, une province ou la Commission communautai-

re française»; 

11° Dans l'alinéa 4, les mots «en dérogation» sont remplacés par «en violation»; 

12° Dans l'alinéa 4, les mots «le Ministre de l'Education nationale compétent» sont remplacés par «le 

Gouvernement»; 

13° Dans l'alinéa, les mots «par arrête royal motivé» sont supprimés. 

Article 9. 

L'article 33 de la loi du 29 mai 1959 précitée ne s'applique pas à l'enseignement supérieur pour ce qui 

concerne les avantages sociaux. 

Article 10 

Le présent décret entre en vigueur le 1er septembre 2001. 
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Bijlage 7: Arrêté du Gouvernement de la Communauté française portant 
application de l’article 3 du décret du 7 juin 2001 relatif aux avantages so-
ciaux1 
 
 
Article 1er2 

Pour l'application de l'article 3 du décret du 7 juin 2001 relatif aux avantages sociaux, les rayons à 

prendre en considération sont les suivants : 

1° Commission communautaire française (Cocof) : 0,5 km; 

2° Province du Brabant wallon : 2 km; 

3° Province du Hainaut : 4 km; 

4° Province de Namur : 8 km; 

5° Province de Liège : 4 km; 

6° Province du Luxembourg : 10 km. 

Ces rayons sont calculés à partir de l'endroit où est située l'implantation d'enseignement à laquelle le 

pouvoir octroyant concerné accorde des avantages sociaux au bénéfice des élèves, le terme implanta-

tion étant entendu au sens du décret du 30 juin 1998 visant à assurer à tous les élèves des chances éga-

les d'émancipation sociale, notamment par la mise en œuvre de discriminations positives. 

Ils correspondent à la distance la plus courte possible mesurée par la chaussée telle que décrite dans 

l'article 2.1 de l'arrêté royal du 1er décembre 1975 portant règlement général sur la police de la circula-

tion routière, sans qu'il soit tenu compte des déviations ou des sens interdits. 

Pour ce qui concerne l'enseignement fondamental ordinaire, le territoire communal sur lequel est si-

tuée l'implantation organisée par le pouvoir octroyant est dans tous les cas couvert. 

Article 2 

Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge. 

Article 3 

Le Ministre ayant l'Enseignement fondamental dans ses attributions et le Ministre ayant l'Enseigne-

ment secondaire et l'Enseignement spécial dans ses attributions sont chargés, chacun pour ce qui le 

concerne, de l'exécution du présent arrêté. 

 

                                                           
1 B.Fr.Gem.Reg. 6 december 2001 portant application de l’article 3 du décret du 7 juin 2001 relatif aux avantages sociaux, BS 19 februari 
2002. 
2 Vernietigd door RvS 24 december 2008, nr. 189.225. 
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