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Gebruikte afkortingen 

 
 
Amvd-personeel administratief, meester- vak- en dienstpersoneel 
Mvd-personeel meester- vak- en dienstpersoneel 
Decreet basisonderwijs decreet van 25 februari 1997 basisonderwijs 
Gesco gesubsidieerde contractueel 
BFT budgettaire fulltime equivalent 
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Bestuurlijke boodschap 

 
Het Rekenhof heeft de toekenning van de werkingsbudgetten voor het 
basisonderwijs gecontroleerd. Het heeft ook onderzocht hoe het depar-
tement Onderwijs de verhouding tussen het gesubsidieerd en het gefi-
nancierd basisonderwijs vaststelt. 
 
Het onderzoek bracht aan het licht dat het decreet basisonderwijs on-
duidelijkheden bevat en erg complex is. Dat leidt tot onzekerheden bij de 
berekening van de globale werkingsbudgetten voor het gesubsidieerd en 
het gefinancierd basisonderwijs, alsook bij de berekening van de ver-
houding tussen de onderwijsnetten.  
 
Een aanpassing van de regelgeving is noodzakelijk om een eenduidige 
interpretatie ervan te garanderen. 
 
Het Rekenhof stelde vast dat het departement Onderwijs de werkings-
budgetten van het gesubsidieerd basisonderwijs correct over de scholen 
verdeelt. Ook de Raad van het Gemeenschapsonderwijs verdeelt de 
werkingsmiddelen aan de scholengroepen van het gefinancierd onder-
wijs met een minieme afwijking correct. Zijn verdelingsregels zijn even-
wel niet per onderwijsniveau, maar voor basis- en secundair onderwijs 
samen vastgesteld. 
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Samenvatting 
 
Voordat het departement Onderwijs de werkingsbudgetten per school-
bestuur kan berekenen, dient het twee globale werkingsbudgetten vast 
te stellen, een voor het gesubsidieerd onderwijs en een voor het gefi-
nancierd. 
 
Het departement moet ook de verhouding van het werkingsbudget per 
leerling tussen het gesubsidieerd en het gefinancierd onderwijs bereke-
nen.  
 
Vaststelling van de globale werkingsbudgetten voor het gesubsidieerd 
en het gefinancierd basisonderwijs 
 
Het decreet basisonderwijs bevat onduidelijkheden wat betreft de vast-
stelling van de globale werkingsbudgetten. De budgetten zijn het resul-
taat van de aanpassing van de werkingsbudgetten 1996 aan de leerlin-
genevolutie en aan de index.  Daarna worden ook nog verminderingen 
en toevoegingen doorgevoerd. Volgende onduidelijkheden kwamen aan 
het licht: 
• Het decreet stelt het werkingsbudget 1996 van het gefinancierd ba-

sisonderwijs vast op 70,793 miljoen EUR. Dat komt echter niet over-
een met de som van de diverse posten in het decreet. 

• De werkingsbudgetten 1996 van het gesubsidieerd en het gefinan-
cierd basisonderwijs omvatten volgens het decreet hun respectieve 
aandeel in de loonuitgaven ingevolge vrijstelling lesopdrachten direc-
teur. Volgens de memorie van toelichting bij het decreet basison-
derwijs is voor die post de weddeverhoging 1993-1994 voor de di-
recteurs opgenomen. 

• Bij de vermindering van de werkingsbudgetten met de loonkosten 
van de gesco's en met de loonuitgaven ingevolge vrijstelling lesop-
drachten directeur is onduidelijk of niet de werkelijke evolutie moet 
worden gevolgd van het aantal gesco's en van de vrijstelling van 
lesopdrachten. 

• Het decreet bepaalt niet dat de verhoging van de werkingsbudgetten 
op basis van het Polder-Tivoli-akkoord verdeeld moet worden naar 
rato van het aantal regelmatige leerlingen. De Polder-Tivoli-
verhoging bepaalt het decreet exclusief administratieve ondersteu-
ning. Het is niet duidelijk wat het daarmee bedoelt. 

 
Het departement heeft bovendien de globale werkingsbudgetten 2004 
voor het gesubsidieerd en het gefinancierd basisonderwijs niet volkomen 
juist bepaald. Er komen onnauwkeurigheden voor die tot weliswaar klei-
ne afwijkingen in de budgetten leiden. Zo heeft het Rekenhof vastge-
steld dat volgende aanpassingen niet volledig in overeenstemming met 
het decreet werden verricht: 
• de aanpassing van de werkingsbudgetten 1996 aan de index; 
• de aanpassing van het bedrag van 14,787 miljoen EUR aan de leer-
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• de opname van bedragen voor haard- en standplaatstoelage en voor 
CAO VI-contractuelen. 

 
In het algemeen gaat het om een complexe regelgeving met onzekere 
componenten. Het departement Onderwijs stelt de globale budgetten 
niet officieel vast. De kredieten van de algemene uitgavenbegroting ko-
men er wel mee overeen. 
 
Toekenning van de werkingsbudgetten 2004 aan de schoolbesturen 
 
Het werkingsbudget voor het schooljaar 2003-2004 voor de gesubsidi-
eerde schoolbesturen is conform het decreet basisonderwijs berekend 
en correct betaald. Er is aansluiting tussen de toelagen die de schoolbe-
sturen hebben ontvangen en het globale werkingsbudget 2004 dat het 
departement voor het gesubsidieerd basisonderwijs heeft vastgesteld.  
 
De werkingsbudgetten voor het schooljaar 2003-2004 voor de gefinan-
cierde scholengroepen zijn correct berekend en betaald, op een lichte 
afwijking na. Het gebruikte informaticaprogramma levert namelijk geen 
volledig correcte resultaten. De Raad van het Gemeenschapsonderwijs 
berekent voor het gefinancierd basis– en secundair onderwijs samen de 
werkingsbudgetten voor de scholengroepen. Dat is in overeenstemming 
met de regels voor het gefinancierd onderwijs. Het staat echter op ge-
spannen voet met het specialiteitsbeginsel van de begroting en met het 
decreet basisonderwijs, dat een globaal budget bestemt voor het gefi-
nancierd basisonderwijs. Bovendien zijn de verdelingsregels niet vastge-
legd in één document. 
 
Vaststelling van de verhouding tussen het gesubsidieerd en het gefinan-
cierd basisonderwijs 
 
Het decreet basisonderwijs wil komen tot een verhouding 76/100 tussen 
het werkingsbudget per leerling in het gesubsidieerd en in het gefinan-
cierd onderwijs, maar bepaalt niet de berekeningswijze. De administratie 
berekent het werkingsbudget per leerling met de samenstelling die de 
decreetgever hanteerde voor de werkingsbudgetten 1996 en voegt dus 
bepaalde loonkosten aan de werkingsmiddelen toe. Volgens haar bere-
kening bedroeg voor 2004 de verhouding tussen het gesubsidieerd en 
het gefinancierd onderwijs 64,4/100, voor 2006 72,3/100. 
 
Voor de loonkosten van de gesco’s en de vrijstelling lesopdracht direc-
teurs heeft zij de in 1996 bepaalde bedragen gebruikt, terwijl zij voor de 
loonkosten van het amvd-personeel het voor 2004 bepaalde bedrag 
heeft gebruikt. 
 
Statistische informatie over het werkingsbudget per leerling per school-
bestuur 
 
Het werkingsbudget per leerling dat de schoolbesturen ontvangen, hangt 
in het gesubsidieerd basisonderwijs af van de samenstelling van de 
schoolpopulatie. 
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Het werkingsbudget per leerling per scholengroep hangt in het gefinan-
cierd basisonderwijs af van de soort leerlingen, de oppervlakte en het 
amvd-personeel waarover de groep beschikt, en houdt rekening met 
scholengroepen in financiële moeilijkheden.  
 
Binnen hetzelfde net komen belangrijke verschillen voor tussen school-
besturen.  
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1 Inleiding 

 
Het Rekenhof heeft de werkingsbudgetten onderzocht die het basison-
derwijs heeft ontvangen voor het schooljaar 2003-2004. 
 
De begroting neemt het globale bedrag van de werkingsmiddelen op per 
onderwijsnet. Voor 2004 was dat: 
 
Gewoon basisonderwijs 
Gemeenschapsonderwijs 40.091.000
Officieel gesubsidieerd onderwijs 56.670.000
Vrij gesubsidieerd onderwijs 163.770.000
Buitengewoon basisonderwijs 
Gemeenschapsonderwijs 6.304.000
Officieel gesubsidieerd onderwijs 3.430.000
Vrij gesubsidieerd onderwijs 13.644.000
Totaal 283.909.000
 
Het Rekenhof wou in de eerste plaats nagaan of de betrokken admini-
straties bij de toekenning van de werkingsmiddelen 2003-2004 aan de 
schoolbesturen de regelgeving correct hebben toegepast. Het onder-
zoek heeft betrekking op de werkzaamheden van het departement On-
derwijs (afdeling Beleidsuitvoering Basisscholen en afdeling Begroting 
en Gegevensbeheer Onderwijs) en de werkzaamheden van de Raad 
van het Gemeenschapsonderwijs (afdeling Financiën van de Centrale 
Administratie). Het Rekenhof is nagegaan of de processen voldoende 
garantie bieden voor een correcte toepassing van de regelgeving. 
 
Verder wou het onderzoeken hoe het onderwijsdepartement voor 2004 
de verhouding van het werkingsbudget per leerling tussen het gesubsi-
dieerd onderwijs en het gemeenschapsonderwijs heeft vastgesteld. Het 
decreet basisonderwijs schrijft voor de toekomst de verhouding 76/100 
voor. Het departement Onderwijs berekent elk jaar de stand van zaken. 
 
Ten slotte heeft het Rekenhof per schoolbestuur het werkingsbudget per 
leerling in kaart gebracht. Daarmee wil het inzicht verschaffen in de fac-
toren die de omvang van het schoolbudget beïnvloeden. 
 
Het regeerakkoord 2004 wil het Polder-Tivoli-akkoord, dat betrekking 
heeft op een gelijke financiering van de onderwijsnetten, correct uitvoe-
ren. Aansluitend wil het afstappen van het model van de verhoudingen 
tussen de onderwijsnetten. Een nieuwe financieringswijze moet de gelij-
ke financiering van elk kind met dezelfde noden bewerkstelligen: elke 
school in eenzelfde situatie moet over gelijke middelen beschikken. Het 
Rekenhofonderzoek van de huidige toestand wil daartoe een bijdrage 
leveren.  
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Het Rekenhof heeft de onderzoeksbevindingen en voorlopige conclusies 
op 15 september 2005 voorgelegd aan het onderwijsdepartement en 
aan het Gemeenschapsonderwijs. Hun antwoorden van respectievelijk 
17 en 10 oktober 2005 werden verwerkt in het rapport dat op 31 januari 
2006 werd gestuurd aan de Vlaamse minister van Werk, Onderwijs en 
Vorming. Zijn antwoord van 31 maart 2006 is integraal opgenomen als 
bijlage en wordt toegelicht in deel 7 van dit verslag. 
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2 Toekenning van de werkingsbudgetten 

 
Ieder schooljaar ontvangen de schoolbesturen van het basisonderwijs 
een werkingsbudget voor de werking, de uitrusting en het groot onder-
houd van hun scholen, voor de uitbouw van een rationeel energiebeleid 
en voor de kosteloze verstrekking van leerboeken en schoolbehoeften 
aan de leerlingen. 
 
Een schoolbestuur in de Vlaamse gemeenschap behoort tot een van de 
volgende drie netten: 
• De basisscholen ingericht door private personen vormen het vrij ge-

subsidieerd basisonderwijs. Het schoolbestuur of de inrichtende 
macht is een natuurlijke persoon of een private rechtspersoon. 

• De basisscholen ingericht door de gemeenten en provincies vormen 
het officieel gesubsidieerd basisonderwijs. 

• De basisscholen ingericht door de Vlaamse openbare instelling het 
Gemeenschapsonderwijs vormen het gefinancierd basisonderwijs. 
De Raad en de scholengroepen van het Gemeenschapsonderwijs 
zijn de inrichtende macht. 

 
De regelgeving voor de werkingsbudgetten die de schoolbesturen ont-
vangen, is opgenomen in het decreet basisonderwijs van 25 februari 
1997, hoofdstuk 7, afdeling 2, onderafdeling D. De tekst ervan is inte-
graal opgenomen in bijlage 1 van dit verslag. 
 
Het departement Onderwijs kent het werkingsbudget van een schoolbe-
stuur toe in twee stappen. Eerst stelt het departement twee globale bud-
getten vast: één globaal budget voor het (vrij en officieel) gesubsidieerd 
basisonderwijs en één globaal budget voor het gefinancierd basison-
derwijs. Voor het gesubsidieerd basisonderwijs verdeelt het departement 
vervolgens het globale budget onder de schoolbesturen volgens de be-
palingen in het decreet basisonderwijs en het besluit van de Vlaamse 
regering van 7 juli 1998. Voor het gefinancierd onderwijs stelt de Raad 
van het Gemeenschapsonderwijs de criteria vast voor de verdeling van 
de werkingsmiddelen onder de scholengroepen. 
 
Het Rekenhof heeft onderzocht of voor het schooljaar 2003-2004 de 
vaststelling van de globale werkingsbudgetten en de verdeling onder de 
schoolbesturen correct waren. 
 

2.1 Globale werkingsbudgetten 2004 

Het departement Onderwijs heeft de budgetten 2004 voor het gesubsi-
dieerd en het gefinancierd basisonderwijs bepaald door hun werkings-
budget 1996 aan te passen aan de leerlingenevolutie en aan de index. 
Dat leverde de aangepaste werkingsbudgetten 1996 op. Daarop paste 
het een aantal aftrekposten en toevoegingen toe. Na die bewerkingen 
stonden de werkingsbudgetten 2004 vast. 
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2.1.1 Werkingsbudgetten 1996 

Voor het gesubsidieerd basisonderwijs bepaalt het decreet basisonder-
wijs het werkingsbudget 1996 op 151,18 miljoen EUR. Tegelijk geeft het 
de posten aan waaruit het budget is samengesteld: 
• begrotingskredieten 1996 voor werkingsmiddelen; 
• administratieve ondersteuning; 
• loonuitgaven ingevolge vrijstelling lesopdracht directeurs. 
 
Daar komen nog de loonkosten bij van gesco's die op 30 juni 1996 in 
dienst waren(1). 
 
Voor het gefinancierd basisonderwijs bepaalt het decreet basisonderwijs 
het werkingsbudget 1996 op 70,793 miljoen EUR(2). Het geeft ook hier 
de posten aan waaruit het budget is samengesteld: 
• begrotingskredieten 1996 voor werkingsmiddelen; 
• loonkosten van het amvd-personeel; 
• loonuitgaven ingevolge vrijstelling lesopdracht directeurs.  
 
Ook hier komen nog de loonkosten bij van de gesco's die op 30 juni 
1996 in dienst waren(3). 
 
Het decreet koppelt geen bedragen aan de posten. Omdat de bedragen 
verder nog een belangrijke rol spelen, heeft het Rekenhof ze opgezocht. 
De uitgavenbegroting 1996 van de Vlaamse Gemeenschap vermeldt 
niet alle bedragen. Ze zijn wel opgenomen in de memorie van toelichting 
bij het decreet basisonderwijs. Voor het gesubsidieerd onderwijs komt 
het totaal ervan overeen met het werkingsbudget 1996 bepaald in het 
decreet (zie bijlage 2). Voor het gefinancierd onderwijs sluit het totaal 
ervan niet aan bij het werkingsbudget 1996 bepaald in het decreet. Er is 
een verschil van 218.000 EUR (zie bijlage 3). 
 
Verder is volgens de memorie van toelichting bij het decreet basison-
derwijs in het werkingsbudget 1996 van het gesubsidieerd en het gefi-
nancierd onderwijs het bedrag opgenomen van de weddeverhoging die 
hun directies met lesopdracht kregen met CAO II (1993-1994). Het de-
creet bepaalt die post echter als loonuitgaven ingevolge de vrijstelling 
lesopdracht directeurs. 
 

 
 
                                                 
1   Nog te verminderen met 0,186 miljoen EUR. Artikel 79, §2, van het decreet 

basisonderwijs. 
2  Te verminderen met 1,177 miljoen EUR. 
3  Te vermeerderen met 14,787 miljoen EUR en te verminderen met 0,154 

miljoen EUR (het bedrag 14,787 miljoen EUR komt in punt 2.1.3.3 nog aan 
bod). Artikel 79, §1, van het decreet basisonderwijs. 
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2.1.2 Aangepaste werkingsbudgetten 1996 

Het departement Onderwijs past op de globale werkingsbudgetten 1996 
een correctie toe voor scholen die van het gesubsidieerd naar het gefi-
nancierd onderwijs overgaan en omgekeerd(4). 
 
Verder dient het departement de werkingsbudgetten 1996 aan te passen 
aan de leerlingenevolutie(5). Voor 2004 waren de gewogen 
leerlingenaantallen van 1 februari 2003 van toepassing. Het Rekenhof 
heeft vastgesteld dat de gewogen leerlingenaantallen die de 
administratie heeft gebruikt, niet volledig juist zijn. Voor het 
gesubsidieerd onderwijs gebruikte zij het cijfer van 554.482 gewogen 
leerlingen in plaats van 553.419, voor het gefinancierd onderwijs 
gebruikte zij het cijfer van 92.118 gewogen leerlingen in plaats van 
91.818 (cijfers uit de mainframe van het onderwijsdepartement). 
 
Het departement dient de werkingsbudgetten 1996 ook aan te passen 
aan de gezondheidsindex(6). Het Rekenhof heeft vastgesteld dat de 
administratie voor de indexaanpassing niet het werkingsbudget 1996 als 
basis heeft gebruikt zoals het decreet basisonderwijs voorschrijft. Zij 
gebruikt als basis steeds het werkingsbudget van het jaar daarvoor. Dat 
werkingsbudget is echter aangepast aan het geraamde indexcijfer van 
dat jaar. Concreet betekent het dat voor de hele periode 1997-2003 ge-
raamde indexcijfers zijn gebruikt in plaats van reële. Bij berekening van 
de werkingsbudgetten met de reële gezondheidsindexen tot 2003 stijgen 
ze bijkomend met afgerond 3,6 miljoen EUR. 
 

2.1.3 Werkingsbudgetten 2004: afnemingen en toevoegingen 

Het decreet basisonderwijs voorziet in afnemingen en toevoegingen bij 
de aangepaste werkingsbudgetten 1996. Deels zijn het correcties, deels 
zijn het mechanismen die de evolutie naar de verhouding 76/100 tussen 
het gesubsidieerd en het gefinancierd onderwijs willen bewerkstelli-
gen(7). Een cijfermatig overzicht van de bewerkingen die de administra-
tie heeft uitgevoerd, zijn voor het gesubsidieerd onderwijs terug te vin-
den in bijlage 4 en voor het gefinancierd onderwijs in bijlage 5 van dit 
verslag. 
 

Amvd-personeel 

Het verschil in werkingsbudget tussen het gesubsidieerd en het gefinan-
cierd onderwijs is grotendeels verklaarbaar door de loonkosten van het 
vastbenoemde amvd-personeel in het gefinancierd onderwijs. Het ge-
subsidieerd onderwijs heeft die organieke ambten niet. In 1984 heeft de 
 
 
                                                 
4  Artikel 79, §1 en §2, van het decreet basisonderwijs. 
5  Artikel 79, §3, van het decreet basisonderwijs. 
6  Artikel 79, §3, van het decreet basisonderwijs. 
7  De verhouding 76/100 komt aan bod in hoofdstuk 3 van dit rapport. 
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overheid beslist de ambten in het Gemeenschapsonderwijs te bevriezen 
en te laten uitdoven. 
 
De loonkosten van het amvd-personeel in het gefinancierd onderwijs 
moeten worden afgetrokken van zijn aangepaste werkingsbudget 1996, 
alsook de loonkosten die vrijkomen door de pensionering van vastbe-
noemd amvd-personeel(8). Aan het werkingsbudget van het gesubsidi-
eerd en het gefinancierd basisonderwijs moet het departement vervol-
gens een deel van de vrijgekomen loonkosten toevoegen naar rato van 
het aantal regelmatige leerlingen(9). 
 
De administratie heeft het bedrag berekend dat vrijkomt door de natuur-
lijke afvloeiing van het amvd-personeel. Voor de periode van 1997 tot 
2004 bedroeg de som van de vrijgekomen loonkosten 12.173.000 EUR. 
Voor de jaren 1997-2002 gebruikte zij de voor die jaren berekende (niet-
geïndexeerde) bedragen. Voor het jaar 2003 moest zij de loonkosten 
berekenen die in 2004 vrijkomen door de pensioneringen in 2003. Voor 
het jaar 2004 moest zij de uitgespaarde loonkosten ramen. Op het 
ogenblik van de definitieve vaststelling van de werkingsbudgetten 2004 
(februari 2004) kon zij immers niet weten hoeveel personeelsleden in 
2004 op pensioen zouden gaan en wanneer. 
 
De administratie raamde het aantal BFT’s dat in 2004 op pensioen zou 
gaan als volgt. Zij bepaalde het aantal amvd-personeelsleden van 54 
jaar en ouder. Ze ging ervan uit dat die in de periode 2004-2009 gelijk-
matig op pensioen zullen gaan. Omdat de personeelsleden gespreid 
over het jaar met pensioen gaan, deelde zij dat aantal nog door twee. 
De loonkosten van de BFT’s berekende de administratie op basis van 
gemiddelden. Zij ging uit van de totale weddebetalingen in het begro-
tingsjaar 2003 en deelde die door het aantal amvd-personeelsleden. Het 
product van dat gemiddelde met het geraamde aantal BFT’s dat in 2004 
op pensioen zou gaan, leverde de uitgespaarde loonkosten 2004.  
 
Het Rekenhof onderzocht of de werkwijze van de administratie een goe-
de benadering vormt. De cel Applicatiebeheerders Elektronisch Perso-
neelsdossier ging op verzoek van het Rekenhof na hoeveel amvd-
personeelsleden in 2003 en 2004 met pensioen gingen en wat de loon-
kosten waren van die personeelsleden in 2004. Die resultaten heeft het 
Rekenhof vergeleken met de ramingen van de administratie. De afwij-
kingen heeft de administratie voldoende verantwoord. 
 

Gesco’s en vrijstelling lesopdracht directeurs 

Het departement dient ook de loonkosten van de gesco's en de loonuit-
gaven ingevolge vrijstelling lesopdracht directeur basisonderwijs af te 
trekken van de aangepaste werkingsbudgetten 1996(10). De administra-
 
 
                                                 
8  Artikel 80, §1 van het decreet basisonderwijs. 
9  Artikel 81, 82, §2 en 83, §1 van het decreet basisonderwijs. 
10  Artikel 80, §1 en 82, §1 van het decreet basisonderwijs. 
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tie hield geen rekening met de evoluties sinds 1996 van het aantal ge-
sco's en de omvang van de vrijstelling. Zij heeft de loonkosten van het 
jaar 1996 gebruikt(11). Het is niet duidelijk of dat de bedoeling was van 
de decreetgever. De werkwijze van de administratie komt er bij benade-
ring op neer dat de loonkosten van de gesco's en de vrijstelling lesop-
dracht directeurs die zijn opgenomen in het werkingsbudget 1996, weer 
worden afgetrokken. 
 
In punt 2.1.1 heeft het Rekenhof opgemerkt dat de samenstelling van 
het werkingsbudget 1996 de weddeverhoging van de directeurs op-
neemt in plaats van de loonuitgaven ingevolge vrijstelling lesopdracht 
directeurs. Hier heeft het opnieuw vastgesteld dat de administratie voor 
de aftrek vrijstelling lesopdracht directeurs het bedrag heeft gebruikt dat 
de toegekende weddeverhoging van de directies met lesopdracht verte-
genwoordigt.  
 

Correctie van 14,787 miljoen EUR 

Einde 1997 stelde de decreetgever vast dat hij het werkingsbudget 1996 
van het gefinancierd basisonderwijs diende te corrigeren. Een aantal 
secundaire scholen organiseerden namelijk mee basisonderwijs, zodat 
loonkosten amvd-personeel en werkingsdotatie waren toegewezen aan 
het secundair onderwijs die eigenlijk hoorden bij het basisonderwijs. De 
decreetgever voegde aan het werkingsbudget 1996 van het gefinancierd 
onderwijs 14,787 miljoen EUR toe(12). 
 
Van het aangepaste werkingsbudget 1996 van het gefinancierd basis-
onderwijs moet de administratie sinds 1998 twee tienden van de 14,787 
miljoen EUR aftrekken. Bij die berekening moet ze het bedrag van 
14,787 miljoen EUR aanpassen aan de index en de leerlingenevolutie. 
Elk jaar trekt ze een tiende meer af(13). Voor 2004 moest ze acht tienden 
van de 14,787 miljoen EUR in mindering brengen.  
 
Aan de aangepaste werkingsbudgetten 1996 van het gesubsidieerd en 
het gefinancierd basisonderwijs moet de administratie vervolgens een 
deel van het in mindering gebrachte bedrag toevoegen naar rato van het 
aantal regelmatige leerlingen(14). Het Rekenhof heeft de berekeningen 
onderzocht en heeft vastgesteld dat de administratie het te herverdelen 
gedeelte van het bedrag van 14,787 miljoen EUR wel heeft aangepast 
aan de index, maar niet aan de leerlingenevolutie. 
 

 
 
                                                 
11  Die heeft zij geïndexeerd tot in 2003. Sinds 2004 gebruikt zij het geïn-

dexeerde bedrag 2003. 
12  Artikel 79, §1, van het decreet basisonderwijs. 
13  Artikel 80, §2, van het decreet basisonderwijs. 
14  Artikel 81, artikel 82, §2, en artikel 83, §1, van het decreet basisonderwijs. 
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Polder-Tivoli-akkoord 

Einde 1997 kwam het zogenaamde Polder-Tivoli-akkoord tot stand. De 
decreetgever heeft toen de werkingsmiddelen van het basisonderwijs 
substantieel verhoogd(15). Die verhoging komt bij de globale werkings-
budgetten. Voor 2004 was in een bedrag voorzien van 74,676 miljoen 
EUR. Het decreet bepaalt dat dit bedrag niet de administratieve onder-
steuning omvat. Het is niet duidelijk wat het daarmee bedoelt(16). 
 
De administratie heeft het bedrag aan beide globale werkingsbudgetten 
toegevoegd pro rata van het aantal regelmatige leerlingen. Het Reken-
hof heeft echter vastgesteld dat het decreet niets bepaalt over de wijze 
waarop het bedrag moet worden verdeeld over beide budgetten. 
 

Andere toevoegingen 

De administratie heeft aan de aangepaste werkingsbudgetten 1996 be-
dragen toegevoegd voor cao-contractuelen (CAO VI) en haard- en 
standplaatstoelage van het mvd-personeel. Die toevoegingen vinden in 
het decreet basisonderwijs geen grondslag. 
 

2.1.4 Officiële vaststelling 

Het Rekenhof heeft opgemerkt dat het departement de werkingsbudget-
ten 2004 van het gesubsidieerd en het gefinancierd basisonderwijs niet 
heeft vastgelegd in een officiële beslissing. Vanuit het oogpunt van in-
terne beheersing en omwille van de controleerbaarheid is dit nochtans 
noodzakelijk. 
 
De bedragen opgenomen in de uitgavenbegroting 2004 van de Vlaamse 
Gemeenschap stemmen wel overeen met de bedragen die de admini-
stratie heeft berekend. 
 

2.1.5 Conclusie 

Het decreet basisonderwijs bevat technische onduidelijkheden inzake de 
globale werkingsbudgetten. Daarnaast zijn onnauwkeurigheden geslo-
pen in de vaststelling van de globale werkingsbudgetten, die leiden tot 
kleine afwijkingen in het budget. Het departement Onderwijs stelt de 
budgetten niet officieel vast. De kredieten van de algemene uitgavenbe-
groting steunen wel op de bedragen van de administratie. 
 
In het algemeen gaat het om een complexe regeling met onduidelijke en 
onzekere componenten. Dat komt de rechtszekerheid van de betrokken 

 
 
                                                 
15  Artikel 82bis van het decreet basisonderwijs. 
16  Ook de samenstelling van de Polder-Tivoli-verhoging, die een bedrag voor 

PC/KD omvat, is onduidelijk. 
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schoolbesturen niet ten goede, terwijl zij hun subjectief recht op wer-
kingsmiddelen moeten kunnen putten uit het decreet.  
 

2.2 Werkingsbudgetten 2004 voor de schoolbesturen 

2.2.1 Gesubsidieerde schoolbesturen 

Voor het gesubsidieerd basisonderwijs is de verdeling van het werkings-
budget onder de schoolbesturen geregeld in het decreet basisonder-
wijs(17). De verdeling steunt op het puntengewicht per leerling dat is be-
paald in het besluit van de Vlaamse regering van 7 juli 1998. De leerlin-
gen hebben een puntengewicht naargelang de categorie waartoe zij 
behoren. Zo krijgt in het gewone basisonderwijs een kleuter 6 punten en 
een leerling 8 punten. Bijlage 6 geeft een overzicht van de puntenge-
wichten. 
 
Voor de verdeling van de werkingsbudgetten 2004 heeft de administratie 
per school het aantal regelmatige leerlingen op de teldatum (meestal 
1 februari 2003) per categorie vermenigvuldigd met het overeenkomsti-
ge puntengewicht. Ze telde de resultaten voor alle scholen samen. Die 
som vormt het totaal aantal punten. Door het werkingsbudget van het 
gesubsidieerd onderwijs te delen door het totaal aantal punten, kwam de 
administratie tot de geldwaarde per punt. Het werkingsbudget per school 
heeft ze vastgesteld door het aantal punten ervan te vermenigvuldigen 
met de geldwaarde per punt. 
 
Het departement Onderwijs berekende de werkingsbudgetten 2004 voor 
de gesubsidieerde schoolbesturen op geautomatiseerde wijze in zijn 
mainframe. De berekeningen stemmen overeen met de verdelingsregels 
in het decreet basisonderwijs. Het Rekenhof heeft ze in een Excel-
bestand gecontroleerd en juist bevonden. De werkingsbudgetten 2004 
heeft het departement ook correct betaald. 
 
De som van de werkingsbudgetten 2004 voor de gesubsidieerde school-
besturen stemt overeen met het globale werkingsbudget 2004 voor het 
gesubsidieerd basisonderwijs. 
 
Het Rekenhof heeft onderzocht welke garanties de administratie heeft 
ingebouwd om te verzekeren dat de scholen die werkingsbudgetten ont-
vangen, ook subsidieerbaar zijn. Die controle verloopt in hoofdzaak ge-
automatiseerd. Scholen die niet meer subsidieerbaar zijn, spoort de ad-
ministratie systematisch op en het schoolnummer wordt stopgezet. Aan 
scholen zonder schoolnummer kunnen geen betalingen meer gebeuren. 
 

 
 
                                                 
17  Artikelen 85-87 van het decreet basisonderwijs. 
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2.2.2 Gefinancierde schoolbesturen 

Het decreet basisonderwijs regelt niet de verdeling van het werkings-
budget onder de scholen of scholengroepen van het gefinancierd basis-
onderwijs. Het bijzonder decreet betreffende het gemeenschapsonder-
wijs van 14 juli 1998 bepaalt wel dat de Raad van het Gemeenschaps-
onderwijs de criteria vaststelt voor de verdeling van de werkingsmidde-
len onder de scholengroepen(18). De verdeling van de werkingsmiddelen 
gebeurt voor alle onderwijsniveaus samen(19). Het bijzonder decreet 
bepaalt ook dat het departement Onderwijs de middelen rechtstreeks 
stort aan de scholengroepen conform de criteria die de Raad heeft vast-
gelegd(20). 
 
De administratie van het Gemeenschapsonderwijs baseert zich voor de 
verdeling onder de scholengroepen deels op de beslissing van de Raad 
van het Gemeenschapsonderwijs van 3 juni 1999 en de beslissingen die 
de Raad bij de dotatieverdelingen heeft genomen in de daaropvolgende 
jaren, en deels op de vaststaande praktijk voor de voorgangers van de 
scholengroepen (de lokale raden). De regels voor de verdeling van de 
werkingsmiddelen 2004 zijn niet vastgelegd in één document. 
 
Voor de verdeling aan de scholengroepen heeft de administratie van het 
Gemeenschapsonderwijs 10% afgenomen van het globale werkings-
budget 2004 niveau basisonderwijs. Ook van het globale werkingsbud-
get niveau secundair onderwijs heeft ze 10% afgenomen. Beide bedra-
gen heeft ze samengevoegd en verdeeld naar oppervlakten. De opper-
vlakten zijn per scholengroep immers niet bepaald naar niveau, maar 
voor het basis- en secundair onderwijs samen. De oppervlakten krijgen 
per categorie een puntengewicht dat de intensiteit van onderhoud van 
de oppervlakten vertegenwoordigt. Zo krijgt een sanitaire installatie 0,05 
punten en een speelplaats 0,005 punten. Voor iedere scholengroep 
heeft de administratie per categorie het aantal vierkante meter zoals 
vastgesteld in 1999 vermenigvuldigd met het overeenkomstige punten-
gewicht. De som van de producten is het aantal punten per scholen-
groep. De 10% van de dotatie heeft de administratie vervolgens ver-
deeld onder de scholengroepen naar rato van hun aandeel in het totaal 
aantal punten van alle scholengroepen samen (de toekenning opper-
vlakte). 
 
Voor zowel het basis- als het secundair onderwijs heeft de administratie 
op 90% van het respectieve globale werkingsbudget 2004 de uitgaven 
2004 afgenomen die worden geacht ten laste te vallen van alle scholen-
groepen samen, bv. lopende verbintenissen aangegaan vóór het ont-
staan van de scholengroepen (voorafnemingen per niveau). 
 

 
 
                                                 
18  Artikel 36, 2°, van het bijzonder decreet. 
19  Enigszins vereenvoudigd komen verder alleen maar de werkingsmiddelen 

van het basisonderwijs en het secundair onderwijs ter sprake. 
20  Artikel 63 van het bijzonder decreet. 
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De saldi van de globale werkingsbudgetten 2004 per niveau heeft ze 
verdeeld volgens het puntengewicht van de leerlingen. Het puntenge-
wicht hangt af van de categorie waartoe de leerlingen behoren. Zo krijgt 
een leerling in het gewone basisonderwijs 1 punt, in het buitengewone 
basisonderwijs type 4 krijgt een leerling 2,85 punten. Bijlage 7 geeft een 
overzicht van de puntengewichten. Per scholengroep heeft de admini-
stratie het aantal regelmatige leerlingen op de teldatum (meestal 1 fe-
bruari 2003) per categorie vermenigvuldigd met het overeenkomstige 
puntengewicht. De resultaten voor alle scholengroepen samen leverde 
het totaal aantal punten. Door de saldi van de globale werkingsbudget-
ten 2004 per niveau te delen door het totaal aantal punten van het be-
treffende niveau, kwam de administratie tot de geldwaarde per punt voor 
het basisonderwijs en voor het secundair onderwijs. Voor de toekenning 
per scholengroep heeft ze de punten van iedere groep per niveau ver-
menigvuldigd met de geldwaarde ervan (gewogen leerlingen per ni-
veau). 
 
De administratie van het Gemeenschapsonderwijs maakte per scholen-
groep de som van de toekenning oppervlakte, voorafnemingen per ni-
veau en gewogen leerlingen per niveau.  
 
Op de berekende bedragen per scholengroep verrichtte zij een herver-
deling voor het mvd-personeel. Dat personeel is namelijk ongelijk ver-
deeld over de scholengroepen en de herverdeling wil dat corrigeren. Per 
uur mvd-personeel is een geldwaarde bepaald. Per scholengroep ver-
menigvuldigde de administratie de geldwaarde per uur met het aantal 
uren mvd-personeel waarover de scholengroep beschikte in december 
2003. Dat product heeft de administratie afgetrokken van het tot dan toe 
bepaalde budget voor de scholengroep (namelijk het budget oppervlakte 
+ voorafnemingen per niveau + gewogen leerlingen per niveau). Het 
product van de geldwaarde per uur mvd-personeel en het totaal aantal 
uren mvd-personeel van alle scholengroepen heeft ze herverdeeld over 
alle scholengroepen. Elke scholengroep ontving daarvan een deel vol-
gens het aandeel van haar tot dan toe bepaalde budget (namelijk het 
budget oppervlakte + voorafnemingen per niveau + gewogen leerlingen 
per niveau – aftrek mvd-personeel) in het geheel van de dotaties. Het 
resultaat wordt gevoegd bij haar dotatie. Van de zo berekende bedragen 
heeft de administratie vervolgens 1% afgenomen, bestemd voor scho-
lengroepen in moeilijkheden. 
 
De werkingsbudgetten 2004 aan de scholengroepen heeft de admini-
stratie van het Gemeenschapsonderwijs op geautomatiseerde wijze be-
rekend in een informaticaprogramma. Het Rekenhof heeft de budgetten 
in een Excel-bestand gecontroleerd en juist bevonden, op een kleine 
foutenmarge na. Het gebruikte informaticaprogramma levert namelijk 
geen volledig correcte resultaten. De berekende werkingsbudgetten 
2004 voor de schoolbesturen heeft het departement Onderwijs correct 
betaald. 
 
De administratie van het Gemeenschapsonderwijs berekent voor het 
basis- en het secundair onderwijs samen de werkingsbudgetten aan de 
scholengroepen. De scholengroep ontvangt geen voor het basisonder-
wijs vastgesteld gedeelte. Daardoor is het moeilijk toetsbaar aan het 
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globale werkingsbudget voor het gefinancierd basisonderwijs. Die werk-
wijze is weliswaar niet in strijd met de regels voor het gefinancierd on-
derwijs, maar staat op gespannen voet met het decreet basisonderwijs, 
dat een globaal budget bestemt voor het gefinancierd basisonderwijs. 
 
De administratie van het Gemeenschapsonderwijs maakt om technische 
redenen ten behoeve van het departement Onderwijs een tabel van de 
bedragen aan de scholengroepen bestemd voor het basisonderwijs. Het 
departement moet immers de betalingen aan de scholengroepen ver-
richten op de basisallocaties van de uitgavenbegroting, die ingedeeld 
zijn naar onderwijsniveau. Die bedragen zijn geen toepassing van speci-
fieke criteria voor het basisonderwijs. De som van de fictieve bedragen 
in de tabel sluit aan met het globale werkingsbudget 2004 voor het gefi-
nancierd basisonderwijs. De werkwijze met fictieve bedragen strijdt met 
het specialiteitsbeginsel van de begroting. 
 
Het Rekenhof heeft onderzocht welke garanties ingebouwd zijn om te 
verzekeren dat de scholen die werkingsbudgetten ontvangen, ook finan-
cierbaar zijn. Die controle vindt plaats in het departement Onderwijs en 
verloopt in hoofdzaak geautomatiseerd en op een gelijkaardige wijze als 
voor het gesubsidieerd onderwijs.  
 

2.2.3 Conclusie 

De verdeling onder de schoolbesturen van het werkingsbudget voor het 
gesubsidieerd basisonderwijs is geregeld in het decreet basisonderwijs.  
 
De gesubsidieerde schoolbesturen ontvingen voor het schooljaar 2003-
2004 een werkingsbudget dat conform het decreet basisonderwijs is 
berekend en correct betaald. Er is aansluiting tussen de toelagen aan de 
schoolbesturen en het globale werkingsbudget 2004 voor het gesubsidi-
eerd basisonderwijs. 
 
De Raad van het Gemeenschapsonderwijs bepaalt de regels voor de 
verdeling onder de scholengroepen van de werkingsbudgetten. Er is 
geen uniek document dat de regels op transparante wijze formuleert. 
 
De werkingsbudgetten voor het schooljaar 2003-2004 voor de scholen-
groepen zijn correct berekend en betaald, op een lichte afwijking na.  
 
De Raad van het Gemeenschapsonderwijs bepaalt de regels voor de 
verdeling onder de scholengroepen niet per onderwijsniveau, maar voor 
het gefinancierd basis– en secundair onderwijs samen. Dat is niet in 
strijd met de regels voor het gefinancierd onderwijs, maar staat op ge-
spannen voet met het specialiteitsbeginsel van de begroting en met het 
decreet basisonderwijs, dat een globaal budget bestemt voor het gefi-
nancierd basisonderwijs. 
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3 Vaststelling van de verhouding tussen 
gesubsidieerd en gefinancierd basisonderwijs 

 
Het decreet basisonderwijs wil dat het werkingsbudget per leerling in het 
gesubsidieerd onderwijs evolueert naar minstens 75,8% en maximum 
76,2% van het overeenkomstige werkingsbudget per leerling in het gefi-
nancierd onderwijs(21). Het decreet bepaalt echter niet hoe het wer-
kingsbudget per leerling voor het vaststellen van die verhouding moet 
worden samengesteld. 
 
De administratie bepaalde volgens haar werkdocumenten het werkings-
budget per leerling voor 2004 als volgt: 
 
 Gesubsidieerd Gefinancierd
Werkingsmiddelen 2004 (in duizend EUR) 237.514 46.395
Vrijstelling lesopdracht (in duizend EUR) 2.393 462
Loonkosten gesco’s (in duizend EUR) 14.813 1.158
Loonkosten amvd (in duizend EUR)  17.624
Totaal (in duizend EUR) 254.720 65.639
Aantal leerlingen 555.230 92.118
Budget per leerling (in EUR) 458,76 712,55 
  
 
Aan het werkingsbudget 2004 van het gesubsidieerd onderwijs deed zij 
twee toevoegingen. Ze vermeerderde het met de loonkosten van de 
gesco’s en de loonuitgaven ingevolge de vrijstelling lesopdracht direc-
teurs. Aan het werkingsbudget 2004 van het gefinancierd onderwijs 
deed zij drie toevoegingen. Zij vermeerderde het met de loonkosten van 
het amvd-personeel, de loonkosten van de gesco’s en de loonuitgaven 
ingevolge vrijstelling lesopdracht directeurs. Zij heeft dus de samenstel-
ling gehanteerd die de decreetgever gebruikte voor de werkingsbudget-
ten 1996.  
 
Het valt op dat zij voor de loonkosten van de gesco’s en de vrijstelling 
lesopdracht directeurs de bedragen heeft gebruikt bepaald in 1996. Het 
bedrag van de loonkosten gesco’s voor het gesubsidieerd onderwijs 
wijkt daarbij 220 duizend EUR af van het bedrag dat de administratie 
heeft gehanteerd voor de berekening van het werkingsbudget 2004. 
Voor de loonkosten van het amvd-personeel heeft de administratie 
daarentegen het voor 2004 bepaalde bedrag gebruikt(22). Zoals al ge-
steld is de werkwijze niet vastgelegd in het decreet basisonderwijs. 
 

 
 
                                                 
21  Artikel 83, § 2, van het decreet basisonderwijs. 
22  Zonder de loonkosten van de personeelsleden terbeschikkinggesteld voor-

afgaand aan het rustpensioen. 
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De verkregen sommen heeft de administratie gedeeld door het aantal 
regelmatige leerlingen. Zij kwam dan aan een bedrag per leerling dat zij 
voor het gefinancierd onderwijs op 100 stelt. Volgens haar berekening 
bedroeg voor 2004 de verhouding tussen het gesubsidieerd en het gefi-
nancierd onderwijs 64,4/100. 
 
Voor de initiële begroting 2006 heeft de administratie dezelfde werkwijze 
gehanteerd. Ze kwam tot een verhouding van 72,3/100. 
 

Conclusie 
 
Bij gebrek aan een bepaling van het begrip werkingsbudget per leerling 
in het decreet basisonderwijs is de verhouding tussen het gesubsidieerd 
en het gefinancierd basisonderwijs onzeker. De administratie hanteert 
de samenstelling die de decreetgever gebruikt voor de werkingsbudget-
ten 1996: ze neemt namelijk naast de werkingsmiddelen bepaalde loon-
kosten op. 
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4 Werkingsbudget per schoolbestuur: 
statistische analyse 

 
Het Rekenhof maakte een statistische analyse van het werkingsbudget 
2004 per leerling dat de schoolbesturen ontvingen. In tegenstelling tot 
het werkingsbudget per leerling dat wordt gebruikt om de verhouding 
tussen gesubsidieerd en gefinancierd basisonderwijs vast te stellen en 
waarin bepaalde loonkosten zijn opgenomen (zie deel 3), gaat het hier 
om het eigenlijke werkingsbudget per leerling dat de schoolbesturen 
ontvingen. 
 
In het gesubsidieerd onderwijs is het werkingsbudget dat het schoolbe-
stuur ontvangt voor zijn basisonderwijs afhankelijk van het aantal gewo-
gen leerlingen. Afwijkingen ten opzichte van het werkingsbudget per 
leerling voor het gehele gesubsidieerd onderwijs zijn een gevolg van de 
samenstelling van de leerlingenpopulatie(23). 
 
Voor het gehele gesubsidieerd basisonderwijs bedroeg het werkings-
budget 2004 per leerling dat de scholen ontvingen gemiddeld 419,06 
EUR. 
 
Werkingsbudget per leerling per gesubsidieerde school 

Budget per leerling (in EUR) Gemiddelde Hoogste Laagste Deviatie 
Gewoon 394,50 455,41 300,50 35,44 
Buitengewoon 723,16 810,24 594,20 34,04 
Gewoon en buitengewoon 419,06 810,24 300,50 93,36 
 
In het gefinancierd onderwijs ontvangen de scholengroepen een wer-
kingsbudget berekend voor het basis- en secundair onderwijs samen. 
De budgetten voor hun basisonderwijs zijn louter indicatief en maken 
geen opdeling naar scholen. Die budgetten 2004 waren voor ongeveer 
88% gebaseerd op gewogen leerlingen(24). Andere beïnvloedende facto-
ren zijn voorafnemingen, gewogen oppervlakten, mvd-personeel en soli-
dariteit. Afwijkingen ten opzichte van het werkingsbudget per leerling 
voor het gehele gefinancierd onderwijs zijn dus een gevolg van de sa-
menstelling van de leerlingenpopulatie, de oppervlakte waarover de 
scholengroep beschikt en het mvd-personeel. Bovendien speelt nog een 
solidariteitsmechanisme met scholengroepen in financiële moeilijkhe-
den. 
 
Voor het gehele gefinancierd basisonderwijs bedroeg het werkingsbud-
get 2004 per leerling dat de scholengroepen ontvingen gemiddeld 
488,99 EUR. 
 
 
 
 
                                                 
23  Zie de verschillende puntengewichten per leerling in bijlage 6. 
24  Zie de verschillende puntengewichten per leerling in bijlage 7. 
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Werkingsbudget per leerling per gefinancierde scholengroep 

Budget per leerling (in EUR) Gemiddelde Hoogste Laagste Deviatie
Gewoon 451,70 502,48 363,90 33,29
Buitengewoon 992,26 1422,51 776,49 185,33
Gewoon en buitengewoon 488,99 562,24 425,72 37,67
 

Conclusie 

Een school van het gesubsidieerd basisonderwijs ontving voor 2004 
gemiddeld per leerling 419,06 EUR. Een schoolbestuur van het gefinan-
cierd basisonderwijs ontving voor 2004 gemiddeld per leerling 
488,99 EUR. 
 
Binnen hetzelfde net zijn er belangrijke verschillen tussen schoolbestu-
ren. In het gewoon basisonderwijs is de afwijking van het gemiddelde in 
het gesubsidieerd en gefinancierd basisonderwijs dezelfde. In het bui-
tengewoon basisonderwijs is de afwijking van het gemiddelde in het ge-
subsidieerd en gefinancierd basisonderwijs sterk verschillend (ze is ster-
ker in het gefinancierd onderwijs). 
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5 Algemene conclusie 

 
Het decreet basisonderwijs bevat onduidelijkheden wat betreft de vast-
stelling van de globale werkingsbudgetten van het gesubsidieerd en het 
gefinancierd basisonderwijs. Het gaat om een complexe regeling die 
onzekere componenten bevat. 
 
Het decreet basisonderwijs beoogt de verhouding 76/100 tussen het 
gesubsidieerd en het gefinancierd basisonderwijs. Het bepaalt echter 
niet hoe die verhouding berekend moet worden. De administratie neemt 
niet alleen werkingsmiddelen, maar ook bepaalde loonkosten op. Zij 
berekende de verhouding voor 2004 op 64,4/100 en voor 2006 op 
72,3/100. 
 
De administratie stelt de globale werkingsbudgetten vast voor het ge-
subsidieerd en het gefinancierd basisonderwijs. De vaststelling van de 
budgetten 2004 bevatte onnauwkeurigheden, die leiden tot kleine afwij-
kingen.  
 
Uitgaande van de vastgestelde globale budgetten voor het basisonder-
wijs ontvingen de gesubsidieerde schoolbesturen voor het schooljaar 
2003-2004 een werkingsbudget dat conform het decreet basisonderwijs 
is berekend en correct is betaald. Er is aansluiting tussen de toelagen 
aan de schoolbesturen en het globale werkingsbudget 2004 voor het 
gesubsidieerd basisonderwijs. 
 
De Raad van het Gemeenschapsonderwijs bepaalt de regels voor de 
verdeling van het werkingsbudget onder de gefinancierde scholengroe-
pen. Die regels zijn niet in één document vastgelegd. Het werkingsbud-
get dat de scholengroepen ontvangen, is niet per onderwijsniveau bere-
kend, maar voor het basis- en het secundair onderwijs samen. Dat is 
niet in strijd met de regels voor het gefinancierd onderwijs, maar staat op 
gespannen voet met het specialiteitsbeginsel van de begroting en met 
het decreet basisonderwijs, dat een apart globaal budget bestemt voor 
het basisonderwijs. De werkingsbudgetten voor het schooljaar 2003-
2004 voor de scholengroepen zijn volgens de verdelingsregels berekend 
en correct betaald, op een lichte afwijking na. De gebruikte informatica-
toepassing levert namelijk geen volledig correcte resultaten. 
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6 Aanbevelingen 

 
• Het is wenselijk dat de decreetgever zorgt voor duidelijkheid, zeker-

heid en eenvoud in de berekeningswijze van de globale werkings-
budgetten voor het gesubsidieerd en het gefinancierd basisonder-
wijs, evenals in de berekeningswijze van de verhouding tussen het 
gesubsidieerd en het gefinancierd basisonderwijs. Ook als een 
nieuwe financierings- en subsidiëringswijze tot stand komt, dient die 
zorg voorop te staan. Bij de uitwerking van een nieuwe regeling is 
het belangrijk te weten dat de verschillen tussen de schoolbesturen 
binnen hetzelfde net groot zijn. 

 
• Het departement Onderwijs kan kleine onnauwkeurigheden in de 

berekening van de globale werkingsbudgetten vermijden door de 
gehanteerde gegevens zorgvuldiger te toetsen. Omwille van de con-
troleerbaarheid dienen de globale budgetten in een officiële beslis-
sing te worden vastgesteld. 

 
• De Raad van het Gemeenschapsonderwijs dient de regels van de 

verdeling van de werkingsmiddelen onder de scholengroepen op 
transparante wijze in één document vast te leggen. Hij dient de ver-
deling van de werkingsmiddelen te regelen volgens de onderwijsni-
veaus. 

 
• De Raad van het Gemeenschapsonderwijs dient de kleine onnauw-

keurigheden in de berekening van de werkingsbudgetten aan de 
scholengroepen te voorkomen. 
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7 Antwoord van de minister 

 
De Vlaamse minister van Werk, Onderwijs en Vorming heeft op 
31 maart 2006 op de conclusies en aanbevelingen van het Rekenhof 
gereageerd (zie bijlage 8). Hij gaat akkoord met de vaststelling van het 
Rekenhof dat de bepalingen voor de berekening van de globale wer-
kingsbudgetten in het decreet basisonderwijs complex en onduidelijk 
zijn. De minister verwijst naar de situatie in 1996-1997 waarbij men be-
sliste om de budgetten van 1996 als vertrekpunt te nemen. De opeen-
volgende bijsturingen daarna maakten dat niet ongedaan. Hij merkt op 
dat het huidige model, dat nog steeds uitgaat van een verdeling volgens 
de netten, in de toekomst vervangen zal worden door een model geba-
seerd op leerling- en schoolgebonden kenmerken. In het regeerakkoord 
en in zijn beleidsnota is een nieuw financieringsmechanisme aangekon-
digd. Dat zal het decreet basisonderwijs van 25 februari 1997 wijzigen. 
De minister verschaft ook een antwoord op de technische opmerkingen 
die het Rekenhof maakte over de berekening van de globale budgetten.  
 
De minister stelt met tevredenheid vast dat het Rekenhof concludeert 
dat de werkingsbudgetten aan de schoolbesturen voor het gesubsidi-
eerd basisonderwijs voor het schooljaar 2003-2004 op een correcte wij-
ze zijn berekend en betaald. Hij wijst er op dat zijn antwoord enkel be-
trekking heeft op de werkzaamheden van het departement Onderwijs en 
dat de aanbevelingen ten aanzien van het Gemeenschapsonderwijs, 
gelet op hun autonomie, door de Centrale Raad van het Gemeen-
schapsonderwijs moeten worden behandeld. 
 
De minister bevestigt dat het decreet basisonderwijs niet bepaalt hoe de 
verhouding tussen de netten berekend moet worden. Hij stelt dat de 
gehanteerde berekening het meest aansluit met het decreet basison-
derwijs en met hetgeen de decreetgever voor ogen had. Hij merkt ook 
op dat de administratie in haar berekening consistent is. De gehanteer-
de methode wordt verschillende jaren na elkaar toegepast. 
 
De minister laat weten dat bij de uitwerking van een nieuw financierings-
systeem de zorg voor transparantie, eenvoud en duidelijkheid voorop zal 
staan. De decreetgever is dat verplicht aan de schoolbesturen. Het lijkt 
hem logisch dat, indien er nog een onderscheid tussen de netten moet 
blijven bestaan, er een duidelijke afbakening komt van de elementen die 
de verhouding tussen de netten moet bepalen. 
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Bijlage 1: Decreet basisonderwijs van 25 februari 
1997, hoofdstuk 7, afdeling 2, onderafdeling D 

 
DE WERKINGSBUDGETTEN 
 
1° ALGEMENE BEPALINGEN 
 
Art. 76. [Ieder schooljaar krijgen de schoolbesturen een werkingsbudget 
voor de werking, de uitrusting, het groot onderhoud (verv. decr. 14 juli 
1998, art. 160, I: 1 september 1998)] [... (geschr. decr. 10 juli 2003, art. 
12, I: 1 september 2003)] [van hun scholen, voor het werken aan ratio-
neel energiegebruik in hun scholen en voor de kosteloze verstrekking 
van leerboeken en schoolbehoeften aan de leerlingen. 
(verv. decr. 14 juli 1998, art. 160, I: 1 september 1998)] 
 
Bij de aanwending van het werkingsbudget moet ieder schoolbestuur 
rekening houden met een gelijke behandeling van al zijn gefinancierde 
of gesubsidieerde scholen en van al zijn leerlingen. 
 
 
Art. 77. [... (opgeh. decr. 13 juli 2001, art. III. 14, I: 1 september 2001)] 
 
 
Art. 78. Ieder schoolbestuur van een gesubsidieerde school moet aan 
het departement verantwoording verstrekken over het gebruik van zijn 
werkingsbudget. De verificatiediensten van het departement kunnen ter 
plaatse controle uitoefenen zonder dat die controle betrekking mag heb-
ben op de opportuniteit. 
 
De regering bepaalt nader de controlemaatregelen. 
 
 
2° DE WERKINGSBUDGETTEN VAN HET GEFINANCIERD EN HET 
GESUBSIDIEERD ONDERWIJS 
 
Art. 79. [§ 1. Het werkingsbudget voor het gefinancierd basisonderwijs 
wordt jaarlijks bepaald door het werkingsbudget van 1996,  zijnde (verv. 
decr. 22 december 2000, art. 17, I: 1 januari 2001)] [70,793 miljoen euro, 
(verv. decr. 10 juli 2003, art. 13, I: 1 september 2003)] [verminderd  met 
1,177 mio euro (ing. decr. 24 december 2004, art. 7, I: 1 januari 2004)]  
te vermenigvuldigen met de aanpassingscoëfficiënten A1 en A2. 
 
Het werkingsbudget 1996 bestaat uit de in de algemene uitgavenbegro-
ting van de Vlaamse gemeenschap voor het begrotingsjaar 1996 be-
doelde bedragen voor werkingsmiddelen, de loonkost van rekenplichtige 
correspondenten, meester-, vak- en  dienstpersoneel, het aandeel van 
het gemeenschapsonderwijs in de loonuitgaven ingevolge vrijstelling van 
lesopdrachten directeur basisonderwijs, vermeerderd met de loonkosten 
van de op 30 juni 1996 in het gefinancierd basisonderwijs in dienst zijn-
de gesubsidieerde contractuelen, vermeerderd met (verv. decr. 22 de-
cember 2000, art. 17, I: 1 januari 2001)] [14,787miljoen euro, (verv. decr. 
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10 juli 2003, art. 13, I: 1 september 2003)] [verminderd met (verv. decr. 
22 december 2000, art. 17, I: 1 januari 2001)] [0,154 miljoen euro. (verv. 
decr. 10 juli 2003, art. 13, I: 1 september 2003)] [Dit bedrag wordt jaar-
lijks aangepast in functie van het bedrag verbonden aan de scholen die 
worden  overgenomen door het gefinancierd basisonderwijs of worden 
afgestaan door het gefinancierd basisonderwijs aan het gesubsidieerd 
basisonderwijs. (ing. decr. 10 juli 2003, art. 13, I: 1 september 2003)] 
 
 
§ 2. Het werkingsbudget voor het gesubsidieerd basisonderwijs wordt 
jaarlijks bepaald door het werkingsbudget van 1996, zijnde (verv. decr. 
22 december 2000, art. 17, I: 1 januari 2001)] [151,18 miljoen euro, 
(verv. decr. 10 juli 2003, art. 13, I: 1 september 2003)] [te vermenigvul-
digen met de aanpassingscoëfficiënten A1 en A2. 
 
Het werkingsbudget 1996 bestaat uit de in de algemene uitgavenbegro-
ting van de Vlaamse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 1996 be-
doelde bedragen voor werkingsmiddelen, de enveloppe administratieve 
ondersteuning, het aandeel van het gesubsidieerd onderwijs in de loon-
uitgaven ingevolge de vrijstelling van de lesopdrachten directeur basis-
onderwijs, vermeerderd met de loonkost  van de op 30 juni 1996 in het 
gesubsidieerd basisonderwijs in dienst zijnde gesubsidieerde contractu-
elen, verminderd met (verv. decr. 22 december 2000, art. 17, I: 1 januari 
2001)] [0,186 miljoen euro. (verv. decr. 10 juli 2003, art. 13, I: 1 septem-
ber 2003)] [Dit bedrag wordt jaarlijks aangepast in functie van het be-
drag verbonden aan de scholen die worden overgenomen door het ge-
subsidieerd basisonderwijs of worden afgestaan door het gesubsidieerd 
basisonderwijs aan het gefinancierd basisonderwijs. (ing. decr. 10 juli 
2003, art. 13, I: 1 september 2003)] 
 
 
§ 3. De coëfficiënten A1 en A2 worden als volgt berekend: 
A1 = 0.6 + 0.4 (lln1/lln0) 
 waarbij: 
 lln1/lln0 gelijk is aan de verhouding tussen het aantal regelmatige leer-
lingen van het gewoon en buitengewoon basisonderwijs van  respectie-
velijk het gemeenschapsonderwijs en van het gesubsidieerd onderwijs 
op de eerste schooldag van de maand februari van  het voorgaande 
schooljaar (lln1) en dezelfde aantallen op de eerste schooldag van de 
maand februari van het schooljaar 1994-1995 (lln0). In het kleuteron-
derwijs wordt het aantal leerlingen op de eerste schooldag van de 
maand februari van bedoelde schooljaren, gewogen met een percentage 
door de regering bepaald. 
[A2 = 0,4 ((c1-(c2001-c2000))/c0) + 0,6(lk1/lk0) (verv. decr. 22 decem-
ber 2000, art. 17, I: 1 januari 2001)] waarbij, onverminderd artikel 15 van 
het decreet van 6 juli 1994 houdende bepalingen tot begeleiding van de 
aanpassing van de begroting 1994: 
 - c1/c0 gelijk is aan de verhouding tussen de geraamde index van de 
consumptieprijzen op het einde van het lopende begrotingsjaar en de 
geraamde index van de consumptieprijzen op het einde van het begro-
tingsjaar 1996; 
 - lk1/lk0 gelijk is aan de verhouding tussen de geraamde index van de 
eenheidsloonkosten op het einde van het lopende begrotingsjaar en de 
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geraamde index van de eenheidsloonkosten op het einde van het begro-
tingsjaar 1996; 
 
 [waarbij,  
- c2001 gelijk is aan de geraamde index van de consumptieprijzen op 
het einde van het begrotingsjaar 2001; 
 - c2000 gelijk is aan de geraamde index van de consumptieprijzen op 
het einde van het begrotingsjaar 2000. (ing. decr. 22 december 2000, 
art. 17, I: 1 januari 2001)] 
 
 
Art. 80. [§ 1. (ing. decr. 19 december 1997, art. 6)] Het bij toepassing 
van artikel 79 verkregen werkingsbudget voor het gefinancierd basison-
derwijs wordt verminderd met de loonkost die jaarlijks vrijkomt door de 
toepassing van artikel 192, § 2 en door de toepassing van het koninklijk 
besluit nr. 296 van 31 maart 1984 betreffende de leden van het meester-
, vak- en dienstpersoneel van de  rijksinrichtingen, verminderd met het 
aandeel van het gefinancierd basisonderwijs in de loonuitgaven ingevol-
ge de vrijstelling van de  lesopdrachten directeur basisonderwijs, ver-
minderd met de loonkost van de in dienst zijnde gesubsidieerde contrac-
tuelen en verminderd met de loonkost van het in dienst zijnde admini-
stratief, meester-, vak- en dienstpersoneel die rechtstreeks door het de-
partement worden bezoldigd. 
 
[§ 2. Het bij toepassing van § 1 verkregen werkingsbudget voor het gefi-
nancierd basisonderwijs wordt verminderd met (ing. decr. 19 december 
1997, art. 6, I: 1 januari 1998)] [14,787 miljoen euro (verv. decr. 10 juli 
2003, art. 14, I: 1 september 2003)] [te vermenigvuldigen met de  aan-
passingscoëfficiënten A1 en A2 zoals bedoeld in artikel 79, § 3. 
 
 Deze vermindering gebeurt gefaseerd als volgt: 
 - 2/10 voor het begrotingsjaar 1998; 
 - telkens bijkomend 1/10 voor de begrotingsjaren 1999 tot en met 2006. 
(ing. decr. 19 december 1997, art. 6, I: 1 januari 1998)] 
 
 
Art. 81. [Het bij toepassing van de artikelen 79 en 80 verkregen wer-
kingsbudget voor het gefinancierd basisonderwijs wordt vermeerderd 
met het respectieve aandeel van de in artikel 80, § 1 bedoelde jaarlijks 
vrijkomende loonkost van de leden van het meester-, vak- en dienstper-
soneel en het respectieve aandeel in de in artikel 80, § 1 bedoelde jaar-
lijks vrijkomende loonkost van rekenplichtig correspondenten en het 
respectieve aandeel in het in artikel 80, § 2 bedoelde jaarlijks vrijkomend 
werkingsbudget. (verv. decr. 19 december 1997, art. 7, I: 1 januari 
1998)] 
 
 
Art. 82. § 1. Het bij toepassing van artikel 79 verkregen werkingsbudget 
voor het gesubsidieerd basisonderwijs wordt verminderd met  de loon-
kost van de in dienst zijnde gesubsidieerde contractuelen die recht-
streeks door het departement worden bezoldigd en  verminderd met het 
aandeel van het gesubsidieerd basisonderwijs in de loonuitgaven inge-
volge de vrijstelling van de lesopdrachten directeur basisonderwijs. 
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[Het wordt tevens verminderd met de bijdrage in het kostgeld zoals be-
doeld in artikel 71 van de gecoördineerde wetten op het lager  onderwijs. 
(verv. decr. 13 juli 2001, art. III. 15, I: 1 januari 2001)] 
 
§ 2. [Het bij toepassing van § 1 van dit artikel verkregen werkingsbudget 
voor het gesubsidieerd basisonderwijs wordt vermeerderd met het res-
pectieve aandeel van de in artikel 80, § 1 bedoelde jaarlijks vrijkomende 
loonkost van de leden van het meester-, vak- en  dienstpersoneel en het 
respectieve aandeel in de in artikel 80, § 1 bedoelde jaarlijks vrijkomen-
de loonkost van de rekenplichtig correspondenten en het respectieve 
aandeel in het in artikel 80, § 2 bedoelde jaarlijks vrijkomend werkings-
budget. (verv. decr. 19 december 1997, art. 8, I: 1 januari 1998)] 
 
 
[Art. 82bis. (ing. decr. 19 december 1997, art. 9)] § 1. [Het globale wer-
kingsbudget van het gefinancierd en het gesubsidieerd basisonderwijs 
wordt gefaseerd verhoogd met 83,353 miljoen euro als volgt: 
 Begrotingsjaar Bedrag in miljoen euro 
 1998 5,330 
 1999 41,448  
 2000 61,081 inclusief adm. ondersteuning 
 2001 71,319 inclusief adm. ondersteuning 
 2002 82,078 inclusief adm. ondersteuning 
 2003 108,766 inclusief adm. ondersteuning 
 2004 74,676 exclusief adm. ondersteuning 
 2005 78,890 exclusief adm. ondersteuning 
 2006 83,352 exclusief adm. ondersteuning 
 (verv. decr. 10 juli 2003, art. 15, I: 1 september 2003)] 
 
 [§ 1bis Het aandeel van het gemeenschapsonderwijs in het onder § 1 
vermelde bedrag voor 2003 wordt verminderd met 1,356  miljoen euro. 
 
 § 1ter. De bedragen vermeld in de tabel onder § 1 voor de jaren 2004, 
2005, 2006 worden jaarlijks verminderd met een bedrag van maximum 
van 1,22 miljoen euro voor 2004; 1,264 miljoen euro voor 2005 en 1,339 
miljoen euro voor 2006 dat aan de stimulus voor de scholengemeen-
schappen wordt toegevoegd. 
 
De Vlaamse regering bepaalt de wijze waarop deze middelen op basis 
van het aantal leerlingen aan de scholengemeenschappen dan wel aan 
de scholen die niet in een scholengemeenschap zitten, worden ver-
deeld. (ing. decr. 10 juli 2003, art. 15, I: 1 september 2003)] 
 
[§ 2. Vanaf het begrotingsjaar 2007 wordt het bedrag van (verv. decr. 22 
december 1999, art. 25, I: 1 januari 2000)] [83,352 miljoen euro (verv. 
decr. 10 juli 2003, art. 15, I: 1 september 2003)] [vermenigvuldigd met 
de aanpassingscofficinten A3 en A4, als volgt berekend: (verv. decr. 22 
december 1999, art. 25, I: 1 januari 2000)] 
 [A3 = 0,6 + 0,4 (lln1/lln0) waarbij: lln1/lln0 gelijk is aan de verhouding 
tussen het aantal regelmatige leerlingen van het gewoon en buitenge-
woon basisonderwijs van respectievelijk het gemeenschapsonderwijs en 
het gesubsidieerd onderwijs op de eerste schooldag van de maand fe-
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bruari van het voorgaande schooljaar (lln1) en dezelfde aantallen op de 
eerste schooldag van de maand februari van het schooljaar 2004-2005 
(lln0). 
 
In het kleuteronderwijs wordt het aantal regelmatige leerlingen op de 
eerste schooldag van de maand februari van de genoemde schooljaren, 
gewogen met een percentage dat de Vlaamse regering bepaald. 
A4 = 0,4 (c1/c0) + 0,6 (lk1/lk0) waarbij, onverminderd artikel 15 van het 
decreet van 6 juli 1994 houdende bepalingen tot begeleiding van de 
aanpassing van de begroting 1994: 
 
 - c1/c0 gelijk is aan de verhouding tussen de geraamde index van de 
consumptieprijzen op het einde van het lopende begrotingsjaar en de 
geraamde index van de 
 consumptieprijzen op het einde van het begrotingsjaar 2006; 
 - lk1/lk0 gelijk is aan de verhouding tussen de geraamde index van de 
eenheidsloonkosten op het einde van het lopende begrotingsjaar en de 
geraamde index van de eenheidsloonkosten op het einde van het begro-
tingsjaar 2006. 
 
§ 3. Vanaf het begrotingsjaar 2007 omvat het globale werkingsbudget 
van het gefinancierd en gesubsidieerd basisonderwijs de bedragen, be-
doeld in artikel 79, vermeerderd met het bedrag, bedoeld in § 1. (ing. 
decr. 14 juli 1998, art. 162, I: 1 september 1998)] 
 
 
Art. 83. [§ 1. Het respectieve aandeel in de vrijgekomen loonkost en het 
vrijgekomen werkingsbudget bedoeld in de artikelen 81 en 82 wordt be-
paald pro rata van het aantal regelmatige leerlingen. 
 
 § 2. De bepalingen van § 1 zijn van toepassing totdat het werkingsbud-
get per leerling in het gesubsidieerd onderwijs minstens 75,8 percent en 
maximum 76,2 percent van het overeenkomstig werkingsbudget per 
leerling in het gefinancierd onderwijs bedraagt. 
 Daarna gebeurt de verdeling van de vrijgekomen loonkost en het vrijge-
komen werkingsbudget (verv. decr. 19 december 1997, art. 10, I: 1 ja-
nuari 1998)] [op basis van (verv. decr. 14 juli 1998, art. 163, I: 1 septem-
ber 1998)] [vermelde verhouding. (verv. decr. 19 december 1997, art. 
10, I: 1 januari 1998)] 
 
 
3° DE TOEKENNING VAN HET WERKINGSBUDGET IN HET GEFI-
NANCIERD BASISONDERWIJS 
 
 Art. 84. [De werkingsmiddelen van de scholengroepen van het ge-
meenschapsonderwijs worden elk jaar gestort in drie gelijke schijven, 
respectievelijk in januari, mei en september. (verv. decr. 13 juli 2001, art. 
III. 17, I: 1 januari 2000)] 
 
 
4° DE TOEKENNING VAN DE WERKINGSBUDGETTEN AAN DE 
SCHOLEN IN HET GESUBSIDIEERD BASISONDERWIJS 
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 Art. 85. Het werkingsbudget per school in het gesubsidieerd basison-
derwijs wordt als volgt berekend: 
 
 § 1. De regering bepaalt voor de leerlingen van het kleuteronderwijs en 
van het lager onderwijs het puntengewicht. Bij het bepalen van het pun-
tengewicht houdt ze rekening met de onderwijsvorm en het type, ze kan 
rekening houden met de optimale schoolgrootte en de benodigde midde-
len voor het verstrekken van het onderwijs. 
 
 § 2. Voor alle scholen wordt per categorie bedoeld in § 1 het aantal re-
gelmatige leerlingen geteld zoals bepaald in artikel 86, vermenigvuldigd 
met het overeenkomstige puntengewicht. De som van deze producten 
vormt het aantal te verdelen punten over alle scholen. 
 
 § 3. Het totale werkingsbudget zoals bedoeld in artikel 82, § 2 wordt 
vervolgens gedeeld door het aantal te verdelen punten. Het quotiënt van 
deze deling is de geldwaarde per punt. 
 
 § 4. Per school wordt per categorie het aantal regelmatige leerlingen, 
geteld zoals bepaald in artikel 86, vermenigvuldigd met het overeen-
komstige puntengewicht. De som van deze producten vormt het aantal 
punten per school. 
 
 § 5. Het werkingsbudget per school is het product van de vermenigvul-
diging van het totaal aantal punten per school met de geldwaarde per 
punt. 
 
 
 Art. 86. § 1. De teldag voor de regelmatige leerlingen is de eerste 
schooldag van februari van het voorafgaand schooljaar, behalve voor 
type 5 waar het gaat om het gemiddelde aantal regelmatige leerlingen 
ingeschreven tijdens de periode van twaalf maanden die 
 voorafgaat aan de eerste schooldag van februari van het jaar waarin het 
betrokken schooljaar een aanvang neemt indien het type voor heel deze 
duur georganiseerd was of van de eerste dertig dagen te rekenen vanaf 
de openstelling van het type. 
 
 § 2. [In afwijking van § 1 is de teldag voor de regelmatige leerlingen van 
programmatiescholen en van scholen die bij een herstructurering be-
trokken zijn de eerste schooldag van de maand oktober van het lopende 
schooljaar. Voor scholen in 
 programmatie geldt deze bepaling gedurende de eerste drie schoolja-
ren wat een kleuterschool en gedurende zes schooljaren wat een lagere 
school of een basisschool betreft. (verv. decr. 20 oktober 2000, art. 3, I: 
1 september 2000)] 
 
 
 Art. 87. De werkingsbudgetten voor het gesubsidieerd basisonderwijs 
worden tijdens het lopend schooljaar in twee schijven uitbetaald. 
 
Een voorschot van 50 procent wordt uitbetaald in de loop van de maand 
januari. Het saldo wordt uitbetaald in de loop van de maand juni. 
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Bijlage 2: Samenstelling van het werkingsbudget 
1996 van het gesubsidieerd basisonderwijs 

 
Het decreet basisonderwijs bepaalt het bedrag van het werkingsbudget 
1996 voor het gesubsidieerd basisonderwijs op 151,18 miljoen EUR. 
Tegelijk geeft het ook de verschillende posten waaruit dit bedrag is sa-
mengesteld. Het zijn de begrotingskredieten 1996 voor werkingsmidde-
len, administratieve ondersteuning en de loonuitgaven ingevolge vrijstel-
ling lesopdracht directeurs. Daarbij komt nog de loonkost van de gesco’s 
die op 30 juni 1996 in dienst waren. Een bedrag van 0,186 miljoen EUR 
komt in mindering. 
 
In de uitgavenbegroting 1996 zijn de volgende posten terug te vinden (in 
miljoenen BEF): 
Werkingsmiddelen officieel gesubsidieerd gewoon basisonderwijs 1.190,3 
Werkingsmiddelen vrij gesubsidieerd gewoon basisonderwijs 3.671,0 
Werkingsmiddelen officieel gesubsidieerd buitengewoon basisonderwijs 66,2 
Werkingsmiddelen vrij gesubsidieerd buitengewoon basisonderwijs 241,4 
Totaal werkingsmiddelen basisonderwijs 5.169,0 
 
De volgende posten zijn niet terug te vinden: 
Administratieve ondersteuning p.m. 
Vrijstelling lesopdracht - 
Gesco’s - 
 
De memorie van toelichting bij het decreet van 25 februari 1997 bevat 
de volgende bedragen (in miljoenen BEF): 
Totaal werkingsmiddelen basisonderwijs 5.169,0 
Administratieve ondersteuning 312,2 
Weddeverhoging directies 88,0 
Gesco’s 536,7 
Totaal 6.105,9 
Omzetting naar miljoenen EUR 151,361 
Te verminderen met 0,186 
 151,175 

Stuk 37-E (2005-2006) – Nr. 1 34



Bijlage 3: Samenstelling van het werkingsbudget 
1996 van het gefinancierd basisonderwijs 

 
Het decreet basisonderwijs bepaalt het bedrag van het werkingsbudget 
1996 voor het gefinancierd basisonderwijs op 70,793 miljoen EUR. Te-
gelijk geeft het ook de verschillende posten waaruit dit bedrag is sa-
mengesteld. Het zijn de begrotingskredieten 1996 voor werkingsmidde-
len, de loonkost amvd-personeel en de loonuitgaven ingevolge vrijstel-
ling lesopdracht directeurs. Daarbij komt nog de loonkost van de gesco’s 
die op 30 juni 1996 in dienst waren en een correctiebedrag van 14,787 
miljoen EUR. 0,154 miljoen EUR komt in mindering.  
 
In de uitgavenbegroting 1996 zijn volgende posten terug te vinden (in 
miljoenen BEF): 
 
Werkingsmiddelen 
Gemeenschapsonderwijs gewoon basisonderwijs 914,2 
Werkingsmiddelen 
Gemeenschapsonderwijs buitengewoon basisonderwijs 134,3 
Totaal werkingsmiddelen basisonderwijs 1.048,5 

Lonen tijdelijk amvd gewoon onderwijs 49,5 
Lonen vastbenoemd amvd gewoon onderwijs 724,6 
Lonen tijdelijk amvd buitengewoon onderwijs 7,9 
Lonen vastbenoemd amvd buitengewoon onderwijs 125,4 
Totaal lonen amvd 907,4 

Niet terug te vinden in de uitgavenbegroting 1996 zijn volgende posten: 
Vrijstelling lesopdracht - 
Gesco’s - 
 

De memorie van toelichting bij het decreet van 25 februari 1997 bevat 
de volgende bedragen (in miljoenen BEF) 
Totaal werkingsmiddelen basisonderwijs 1.048,5 
Mvd-personeel 674,5 
Rekenplichtigen 232,9 
Totaal lonen amvd 907,4 
Weddeverhoging directies 17,0 
Gesco’s 42,6 
Totaal 2.015,5 
 

In de verantwoording bij een amendement op het programmadecreet 
1998 staat nog een bedrag: 
Loonkost mvd-personeel 258,8 

Het wordt als volgt verantwoord: 
In het gemeenschapsonderwijs richten een aantal lorgo’s 
zowel basis- als secundair onderwijs in. De begroting van 
het secundair onderwijs bevat ook de organisatiekost van de 
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basisschool. Deze middelen moeten ook worden ingeschre-
ven in de begroting van het basisonderwijs. Het verhoogt het 
werkingsbudget voor het gefinancierd basisonderwijs met  
de 258,8 miljoen BEF loonkost meester-, vak- en dienstper-
soneel. 

Totaal 2.274,3 
Omzetting naar miljoenen EUR 56,378 
Te vermeerderen met 14,787 
 71,165 
Te verminderen met 0,154 
 71,011 
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Bijlage 4: Werkingsbudget 2004 per leerling in het 
gesubsidieerd basisonderwijs 

(in duizend EUR) 
 
 

Bruto enveloppe 1996 
gesubsidieerd onder-
wijs 
 

151.17
5 

 

Overdracht scholen vóór 
1 sept. 2003 

-1.425 (=1152+160 in 2002 gedesindexeerd met A1 & A2 naar 1996) 

 440  
Overdracht scholen 1 
sept. 2003 

-262 (=288 gedesindexeerd met A1 & A2 naar 1996) 

 81  
Bruto enveloppe 1996 150.00

9 
 

A1 0,9989
3 

 

A2 1,0983
7 

 

Bruto enveloppe na 
indexatie 

164.58
9 

 

   
Correcties in min -2.393 Aandeel in de loonuitgaven ingevolge de vrijstelling van  

lesopdrachten directeur basisonderwijs 
  (2,181 miljoen EUR geïndexeerd) 
 -14.593 Loonkost van de gesco's aan 100% 
Subtotaal 147.60

3 
 

   
 147.60

3 
 

   
Correcties in plus 268 Aandeel in de natuurlijke afvloeiing mvd-personeel vóór 1 september 

1997 
 9.723 Aandeel (obv lln) in 100% van natuurlijke afvloeiing mvd-personeel 

vanaf 1/9/97 
 2.000 Aandeel (obv lln) in 100% van natuurlijke afvloeiing rekenplichtig-

correspondenten vanaf 1/9/1997 
 11.275 Aandeel (obv lln) in de verdeling van 8/10 van het werkingskrediet  

van 14,787 miljoen EUR geïndexeerd 
 61.903 Aandeel (obv lln) in de verdeling van de middelen,  

voorzien in het akkoord van 16/12/'97 
 22 verhoging integratietoelage GON 1999 - ond.decr. IX  

(compensatie op lonen) 
 1.559 CAO VI contractuelen 
 2.157 PC/KD 
 1.004 haard en standplaatstoelage voor mvd-personeel vrij gesubsidieerd 

onderwijs 
Netto enveloppe 
2004 

237.51
4  

 

37 Stuk 37-E (2005-2006) – Nr. 1



Bijlage 5: Werkingsbudget 2004 per leerling in het 
gefinancierd basisonderwijs 

(in duizend EUR) 
 

Bruto enveloppe 
1996 gefinancierd 
onderwijs 
 
 

70.793 

 
overdracht vóór 1 
sept. 2003 

1.479 (=384+875+53+121 in 2002 gedesindexeerd met A1 & A2 naar 1996) 

 -1.315  
overdracht scholen 
1/09/03 

262 (= 288 gedesindexeerd met A1 & A2 nr 1996) 

correctie lln -249 (de leerlingen overzetten heeft opnieuw een budget. Implicatie die gecorri-
geerd dient te worden)  

 -1.177 (resterende loonkost ander adm-personeel gedesindexeerd naar 1996) 
Bruto enveloppe 
1996 

69.793  

A1 1,0384
8 

 

A2 1,0983
7 

 

Bruto enveloppe 
na indexatie 

79.609  

Correcties in min -12.173 Natuurlijke afvloeiing mvd-personeel (Art. 80. § 1) 
 -2.332 Natuurlijke afvloeiing rekenplichtig-correspondenten (Art. 80. § 1) 
 -13.148 Verdeling 8/10 van het werkingskrediet van 14,787 miljoen EUR  

(geïndexeerd) (art. 80. § 2) 
 -462 Aandeel in de loonuitgaven ingevolge de vrijstelling van lesopdrachten  

directeur basisond. (0,4214 miljoen EUR geïndexeerd) 
 -1.158 Loonkost van de gesco's aan 100% (miljoen EUR) 
 -18.914 Resterende loonkost van het amvd-personeel (art. 80. § 1) 
Subtotaal 31.422  
   
Correcties in plus 464 Aandeel in de natuurlijke afvloeiing mvd-personeel vóór 1 september 1997 
 1.615 Aandeel (obv lln) in 100% van natuurlijke afvloeiing mvd-personeel  

vanaf 1/9/97 
 332 Aandeel (obv lln) in 100 % van natuurlijke afvloeiing rekenpl.-

correspondenten vanaf 1 september 1997 
 1.873 Aandeel (obv lln) in de verdeling van 8/10 van het werkingskrediet  

van 14,787 miljoen EUR (geïndexeerd) 
 10.284 Aandeel (obv lln) in de verdeling van de middelen,  

voorzien in het akkoord van 16/12/'97. 
 67 CAO VI contractuelen 
 339 PC/KD 
   
Netto enveloppe 
2004  

46.396  
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Bijlage 6: Puntengewicht per leerling in het 
gesubsidieerd basisonderwijs 

 
Bedoeld in artikel 85, § 1 van het decreet basisonderwijs van 25 februari 
1997. 
 
Voor het gewoon basisonderwijs: 
• kleuteronderwijs:   6 punten; 
• lager onderwijs:   8 punten. 
 
Voor het buitengewoon basisonderwijs: 
• kleuteronderwijs: 

- type 2, 3, 5, 6, 7:  9 punten; 
- type 4:    11 punten; 

• lager onderwijs: 
- type 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8: 13 punten; 
- type 4:    15 punten. 

 
 
De geldwaarde per punt bedraagt 56,60 EUR. 
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Bijlage 7: Puntengewicht per leerling in het 
gefinancierd basisonderwijs 

 
Gehanteerd door de Raad van het Gemeenschapsonderwijs. 
 
Voor het gewoon basisonderwijs: 
• kleuteronderwijs:  1 punt; 
• lager onderwijs:  1 punt. 
 
Voor het buitengewoon basisonderwijs: 
• kleuteronderwijs: 

- type 2:   1,5 punt; 
- type 3 en 5:  1,1 punt; 
- type 4 en 6:  4 punten; 

• lager onderwijs: 
- type 1 en 8:  1 punt; 
- type 2, 3 en 5: 1,5 punt; 
- type 4 en 6:  2,85 punten. 

 
 
De geldwaarde per punt bedraagt 453,94 EUR. 
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Bijlage 8: Antwoord van de Vlaamse minister van 
Werk, Onderwijs en Vorming van 31 maart 2006 

 
 
Betreft: Onderzoek van de werkingsbudgetten basisonderwijs  
 
 

1. Inleiding 
 
Hierbij bezorg ik u mijn reactie op de hogervermelde brief met betrekking 
tot het onderzoek van de werkingsbudgetten aan het basisonderwijs. 
 
Ik wil eerst en vooral u en uw medewerkers van het Hof bedanken voor 
het werk dat ze verricht hebben. Ik ben ervan overtuigd dat deze uitge-
breide studie zal bijdragen tot een gerichte verbetering van de werk-
zaamheden van het departement en dus tot een verbeterde dienstverle-
ning aan de scholen. 
 
Ik wil er voorts nog op wijzen dat dit antwoord enkel betrekking heeft op 
de elementen die betrekking hebben op de werkzaamheden van het 
departement onderwijs (de afdelingen beleidsuitvoering basisscholen en 
de afdeling begroting en gegevensbeheer). 
 
De aanbevelingen die u doet ten aanzien van het Gemeenschapson-
derwijs zullen door de Centrale Raad van het Gemeenschapsonderwijs, 
gelet op hun autonomie, behandeld moeten worden. 
 
Ik zal de antwoorden beperken tot de elementen die u aanhaalt in de 
conclusies van uw onderzoek. Uiteraard neem ik uw aanbevelingen ter 
harte. 
 

2. Globale werkingsbudgetten 2004 
 
Ik kan akkoord gaan met de vaststelling van het Rekenhof dat de bepa-
lingen voor de berekening van de werkingsbudgetten in het decreet ba-
sisonderwijs héél complex en daardoor onduidelijk zijn. Deze bepalingen 
zijn inderdaad geen toonbeeld van eenvoud en transparantie. Alles moet 
echter gezien worden in het licht van de situatie in 1996-1997 waarbij 
men besliste om de budgetten van 1996 als vertrekpunt te nemen. De 
opeenvolgende bijsturingen daarna maakten dat niet ongedaan. 
 
In dit verband wens ik eveneens op te merken dat het huidige model, dat 
nog steeds uitgaat van een verdeling volgens de netten, in de toekomst 
vervangen zal worden door een model gebaseerd op leerling- en 
schoolgebonden kenmerken. In het regeerakkoord en in mijn beleidsno-
ta heb ik immers aangekondigd een nieuw financieringsmechanisme uit 
te werken. Dit zal uiteraard aanleiding geven tot de nodige wijzigingen 
aan het decreet basisonderwijs van 25 februari 1997. 
 
Om op uw concrete opmerkingen te antwoorden: 
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a. Gewogen aantal leerlingen. 
 
Het aantal gewogen leerlingen was inderdaad niet 100% correct, het 
verschil is te verklaren door het feit dat de leerlingen die van net zijn 
veranderd dubbel geteld zijn. Het gaat om zeer weinig leerlingen en dit 
verschil heeft slechts een zeer minieme invloed op het uiteindelijke re-
sultaat. Dat betekent echter niet dat de bemerking van het Hof niet ter 
harte wordt genomen. In de toekomst zullen de leerlingenaantallen nog 
beter gecontroleerd worden. Hieromtrent zijn reeds interne afspraken 
gemaakt. 
 

b. Aanpassingen aan de gezondheidsindex. 
 
Ik ben mij bewust van het feit dat de in het model gehanteerde indexen 
niet de reële indexen zijn, maar de geraamde indexen. Het niet toepas-
sen van de correcte index gebeurt in afspraak tussen het toenmalig ka-
binet onderwijs en het kabinet begroting. Deze afspraak is terug te vin-
den in het verslag van de 'technische bilaterale besprekingen' dd 6 
maart 2001. 
 
Ik heb in het kader van de begrotingscontrole 2006 aan mijn administra-
tie gevraagd om mij de bedragen over te maken die extra voorzien moe-
ten worden indien de reële index gebruikt zou worden. Ik zal deze meer-
vraag indienen bij de begrotingscontrole 2006. 
 

c. Correctie van 14,787 mio euro. 
 
Het bedrag van 14,787 mio euro wordt inderdaad niet aangepast aan de 
leerlingenevolutie, maar enkel aan de index. De volgende redenering is 
hierbij gehanteerd. Het ging om een bedrag dat verkeerd stond in de 
begroting en dat correct is gezet. De leerlingenevolutie hierop toepassen 
zou betekenen dat het gemeenschapsonderwijs hierdoor twee keer zou 
'benadeeld' worden. 
 

d. Verhoging Polder-Tivoli 2004: bedrag: 'exclusief ad-
ministratieve ondersteuning'. 

 
Bij de hertekening van het onderwijslandschap basisonderwijs zijn er 
bepaalde budgetten uit de werkingsmiddelen overgeheveld naar de 
loonkredieten voor het administratief personeel. Omdat de decreetgever 
aan de betrokken schoolbesturen duidelijk wou maken waarom het be-
drag in de 'tabel Tivoli' in 2004 daalde is de toevoeging 'exclusief admi-
nistratieve ondersteuning' opgenomen. Dit om de scholen duidelijk te 
maken dat ze globaal genomen geen middelen verliezen, maar dat er 
een verschuiving is opgetreden van de werkingsbudgetten naar de loon-
kredieten. 
 

e. Haard- en standplaatsvergoeding. 
 
Wat betreft de haard- en standplaatsvergoeding en de bedragen voor 
CAO VI-contractuelen is er inderdaad geen decretale basis, de toevoe-
ging van deze bedragen is gebeurd op basis van afspraken tussen het 
toenmalig kabinet onderwijs en het kabinet begroting. 
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f. Officiële vaststelling van de werkingsbudgetten. 

 
Wat betreft de opmerking dat de budgetten niet worden vastgelegd in 
een officiële beslissing is het niet geheel duidelijk wat wordt bedoeld 
door het Rekenhof. De kredieten worden opgenomen in de algemene 
uitgavenbegroting van de Vlaamse gemeenschap en de schoolbestu-
ren/scholen krijgen een dienstbrief met daarop het hun toegekend be-
drag aan werkingsmiddelen. Deze brief gaat uit van de afdeling beleids-
uitvoering basisscholen. 
  
 

3. Werkingsbudgetten 2004 voor de schoolbesturen 
 
Ik stel met tevredenheid vast dat het Hof concludeert dat de werkings-
budgetten aan de schoolbesturen voor het gesubsidieerde basisonder-
wijs voor het schooljaar 2003 - 2004 op een correcte wijze zijn 
berekend en betaald. 
 
 

4. Vaststelling van de verhouding tussen het gesubsidieerd en 
het gefinancierd basisonderwijs 

 
Uw opmerking dat het decreet basisonderwijs niet bepaalt hoe de ver-
houding tussen de netten berekend moet worden is correct. Toch is de 
gehanteerde berekening diegene die volgens mij het meest aansluit met 
het decreet basisonderwijs en met hetgeen de decreetgever voor ogen 
had. Ik ben het met u eens dat er andere berekeningswijzen mogelijk 
zijn. 
 
Ik wens overigens ook op te merken dat de administratie in haar bere-
kening consistent is. De gehanteerde methode wordt verschillende jaren 
na elkaar toegepast. Overigens wordt dit cijfer ook steeds gehanteerd in 
de communicatie naar de buitenwereld en de gehanteerde methode 
wordt op zich niet echt gecontesteerd. 
 

5. Werkingsbudget per schoolbestuur: statistische analyse 
 
Zoals reeds gezegd, de methode die gehanteerd wordt om de verhou-
ding tussen de netten te berekenen is inderdaad niet gedefinieerd in het 
decreet basisonderwijs. Uw analyse is dus een mogelijkheid. Ik heb mij 
uitvoerig laten informeren door mijn administratie over mogelijkheden 
om de verhouding tussen de netten te bepalen, ik denk dat de gehan-
teerde methode het best aansluit met deze bepaling die de decreetgever 
in 1996 voor ogen had. 
 

6. Aanbevelingen 
 
Zoals reeds gezegd neem ik uw aanbevelingen ter harte, uiteraard zal 
bij de uitwerking van een nieuw financieringssysteem de zorg voor 
transparantie, eenvoud en duidelijkheid voorop staan. De decreetgever 
is dit verplicht aan de schoolbesturen. Het lijkt me niet meer dan logisch 
dat, indien er nog een onderscheid tussen de netten moet blijven be-
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staan, er een duidelijke afbakening komt van de elementen die de ver-
houding tussen de netten moet bepalen. 
 
Ik hoop dat de geleverde reactie het Hof dienstig is voor de verdere af-
handeling van het onderzoek. Uiteraard kan u voor meer informatie 
steeds beroep doen op mijn administratie. 
 
Frank Vandenbroucke 
Vlaams minister van Werk, Onderwijs en Vorming 
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