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In de rubriek Op Stapel geven de collega’s van de afdeling 
Onderwijsorganisatie en -personeel kort toelichting bij 
ontwerpregelgeving die eerstdaags wordt behandeld in het Vlaams 
Parlement (decreten) of door de Vlaamse Regering wordt 
goedgekeurd (besluiten). 
 
De toelichting geeft de stand van zaken weer bij het afsluiten van 
de onderhandelingen in Sectorcomité X. Definitief uitsluitsel kan 
uiteraard alleen de tekst geven die in het Belgisch Staatsblad wordt 
gepubliceerd. 
 
Voor bijkomende inlichtingen kunt u terecht bij: 
GO! onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap 
Onderwijsorganisatie en -personeel 
Guido Liessens 
guido.liessens@g-o.be 
 
 
Had u graag zelf de tekst van het ontwerpdecreet of -besluit nagelezen? 
Laat het weten aan: 
 
Jan Brewee 
jan.brewee@g-o.be 
 
U kunt er ook terecht met uw commentaar, opmerkingen, bedenkingen en suggesties bij de 
toelichting. 
 
 

In deze aflevering: 

 Volwassenenonderwijs: (niet-)verrekening werkingsmiddelen en inschrijvingsgelden 

https://pro.g-o.be/personeel-jobs/statutair-personeel-in-scholen%28groepen%29/regelgeving/op-stapel-staande-regelgeving
mailto:jan.brewee@g-o.be
mailto:jan.brewee@g-o.be
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Ontwerp-BVR tot wijziging van artikel 3 en opheffing van artikel 1 
en 4 van het besluit van de Vlaamse Regering van 15 maart 2019 
betreffende de inschrijvingsgelden in het volwassenenonderwijs 
en de werkingstoelage voor de centra voor basiseducatie en de 
centra voor volwassenenonderwijs 

In het nieuwe financieringsstelsel moest het Agentschap voor Hoger Onderwijs, 
Volwassenenonderwijs, Kwalificaties en Studietoelagen (AHOVOKS) twee keer per jaar een 
verrekening maken van de inschrijvingsgelden die het centrum had geïnd met de 
werkingstoelage waarop het centrum recht had. Voor het eerste jaar van de nieuwe regeling 
(2020) was in een afwijking voorzien: in 2020 was het Fonds Inschrijvingsgelden Centra voor 
Volwassenenonderwijs pas opgeheven en er waren nog geen middelen om het nieuwe 
begrotingsfonds op te starten; daarom moesten de centra de geïnde inschrijvingsgelden 
integraal overmaken aan AHOVOKS. 

Nu blijkt dat een verrekening van gelden niet verenigbaar is met de werking van een 
begrotingsfonds. De overgangsmaatregel wordt dan ook structureel gemaakt. 

Het overmaken van de inschrijvingsgelden (en de uitbetaling van de werkingsmiddelen) gebeurt 
als volgt: 

- uiterlijk op 1 maart van het jaar n betaalt AHOVOKS het centrum 50% van de 
werkingstoelage waarop het centrum voor het schooljaar n-1/n recht heeft; 

- uiterlijk op 31 maart van het jaar n maakt het centrum 100% van de inschrijvingsgelden die 
het centrum in de periode september n-2 tot en met december n-2 heeft geïnd, over aan 
AHOVOKS; 

- uiterlijk op 1 oktober van het jaar n betaalt AHOVOKS de resterende 50% van de 
werkingstoelage waarop het centrum voor het schooljaar n-1/n recht heeft; 

- uiterlijk op 31 oktober van het jaar n maakt het centrum 100% van de inschrijvingsgelden die 
het centrum in de periode januari n-1 tot en met augustus n-1 heeft geïnd, over aan 
AHOVOKS. 

Het GO! onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap gaat akkoord met het ontwerp. 


