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Amendement
op het voorstel van decreet
van Katrien Schryvers, Lorin Parys, Freya Saeys, Koen Daniëls,
Maaike De Rudder en Annabel Tavernier

tot wijziging van het decreet van 27 april 2018
tot regeling van de toelagen
in het kader van het gezinsbeleid
en het decreet van 8 juni 2007
betreffende de studiefinanciering
van de Vlaamse Gemeenschap,
wat de studiefinanciering van pleegkinderen
en pleeggasten betreft

Documenten in het dossier:
823 (2020-2021) – Nr. 1: Voorstel van decreet
verzendcode: WEL
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AMENDEMENT Nr. 1
voorgesteld door Katrien Schryvers, Lorin Parys, Freya Saeys,
Koen Daniëls, Maaike De Rudder en Annabel Tavernier
Artikel 4 (nieuw)
Een artikel 4 toevoegen, dat luidt als volgt:
“Art. 4. Dit decreet treedt in werking op 30 augustus 2021 voor de toekenning van
studietoelagen in het hoger onderwijs vanaf het academiejaar 2021-2022 en op
31 augustus 2021 voor de toekenning van de selectieve participatietoeslagen vanaf
het schooljaar 2021-2022.”.
VERANTWOORDING
In het voorstel van decreet is geen ingangsdatum opgenomen. Het is aangewezen hierover nog een
artikel toe te voegen. Bedoeling van de indieners is om de nieuwe regeling te laten ingaan vanaf het
schooljaar 2021-2022 en vanaf het academiejaar 2021-2022.
Voor de toepassing van artikel 33, tweede lid, van het decreet van 8 juni 2007, wordt enerzijds rekening
gehouden met de toestand op 31 december van het academiejaar in kwestie. Daarnaast moet rekening
worden gehouden met artikel 55 van datzelfde decreet dat de toekenning van een studietoelage mogelijk
maakt vanaf de laatste maandag van augustus van het academiejaar in kwestie.
Voor de toepassing van artikel 37, tweede lid, van het decreet van 27 april 2018, wordt voor het
pleegkind of pleeggast rekening gehouden met de toestand op 31 augustus voorafgaand aan het
schooljaar in kwestie, overeenkomstig artikel 25, eerste lid, van hetzelfde decreet. Dit decreet treedt
bijgevolg in werking op 31 augustus 2021 en zal pas toegepast kunnen worden voor de toekenning van
de selectieve participatietoeslagen vanaf het schooljaar 2021-2022.
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