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VOORSTEL VAN RESOLUTIE
– van de heren André Van Nieuwkerke, Gilbert Vanleenhove, Gilbert Van Baelen,
Frans Ramon, Dirk De Cock en Chris Vandenbroeke –
betreffende de samenwerking tussen de gemeenschappen en de federale fiscale administratie
voor een optimale toekenning van de studiebeurzen
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Zie :
1383 (2002-2003)
– Nr. 1 : Voorstel van resolutie
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DAMES EN HEREN,
De Commissie voor Onderwijs, Vorming en Wetenschapsbeleid besprak op donderdag 5 december
2002 het voorstel van resolutie van de heren André
Van Nieuwkerke, Gilbert Vanleenhove, Gilbert Van
Baelen, Frans Ramon, Dirk De Cock en Chris Vandenbroeke betreffende de samenwerking tussen de
gemeenschappen en de federale fiscale administratie voor een optimale toekenning van de studiebeurzen.
1. Toelichting door de heer André Van Nieuwkerke, hoofdindiener
De heer André Van Nieuwkerke, hoofdindiener,
verklaart dat financiële drempels nog steeds een
belangrijke rol spelen bij de onderwijskansen. Het
leerplichtonderwijs is nog steeds niet kosteloos. In
afwachting daarvan blijven studiebeurzen van
groot belang. Dat geldt zeker voor het technisch en
het beroepssecundair onderwijs waar de kosten
sterk oplopen. Ook in het hoger onderwijs vormen
de studietoelagen, naast de sociale voorzieningen,
een essentiële hefboom om de drempel van de studiekosten te nemen.
Zolang studiebeurzen noodzakelijk zijn, moeten ze
optimaal worden uitgekeerd. Dit is nog niet het
geval. Uit een gedachtewisseling in de Commissie
over het jaarverslag 2001 van de Vlaamse Ombudsdienst, blijkt dat de samenwerking van de diensten
van de Vlaamse Gemeenschap met het federale
Ministerie van Financiën niet vlot verloopt. De gevraagde informatie over de inkomensgegevens laat
op zich wachten enz. Het gevolg is dat de aangevraagde beurzen laattijdig worden toegekend.
Heel wat rechthebbenden doen bovendien geen
aanvraag voor studietoelagen. In die zin keurde het
Vlaams Parlement reeds op 7 februari 2001 een resolutie goed waarin de regering gevraagd wordt
initiatieven te ontwikkelen om de studietoelagen in
het secundair onderwijs maximaal te laten opnemen. Volgens het HIVA zou de onderbenutting van
de studietoelagen in het secundair onderwijs 25
percent bedragen. Daaruit blijkt bovendien dat het
hier vooral gaat om de minderbegoede gezinnen.
De indieners van het voorstel van resolutie vragen
daarom een goede samenwerking en informatiedoorstroming tussen de gemeenschappen en het federale Ministerie van Financiën, zodat de rechthebbenden automatisch verwittigd worden van hun
recht. Dit voorstel zou het e-government en de
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transparante dienstverlening naar de burger in de
praktijk kunnen omzetten.
In 1998 werd reeds een voorstel van resolutie betreffende hetzelfde onderwerp in de Senaat ingediend. Dit voorstel werd niet goedgekeurd omdat
de toenmalige bevoegde minister de concrete tenuitvoerlegging van de resolutie zelf aanbood. Dit
aanbod werd echter nog niet gerealiseerd. Aangezien de problemen blijven, zal ook in de Senaat een
gelijkaardige resolutie opnieuw worden ingediend,
zodat via diverse zijden druk kan worden uitgeoefend.
Het voorliggende voorstel van resolutie is een eerste stap om een dergelijk overleg tussen gemeenschappen en het federale niveau op te starten.
2. Algemene bespreking
De heer André Moreau sluit zich volledig aan bij
de toelichting. Het kan volgens hem niet dat met
de huidige hoogtechnologische instrumenten de informatiedoorstroming tussen de diverse betrokken
diensten niet goed gebeurt.
De onderbenuttiging van de studietoelagen moet
dringend worden aangepakt. Wie recht heeft op
studietoelagen, moet die uitgekeerd krijgen. Met
het meest optimale gebruik van de technologie
zouden diegenen die recht hebben op studietoelagen, dit automatisch moeten krijgen, zonder administratieve rompslomp.
3. Stemming
Het voorstel van resolutie betreffende de samenwerking tussen de gemeenschappen en de federale
fiscale administratie voor een optimale toekenning
van de studiebeurzen wordt unaniem aangenomen
met 10 stemmen.
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