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Capaciteitsuitbreiding onderwijs 
 

Subsidiereglement 
 
Goedgekeurd bij gemeenteraadsbesluit van 2017-05-18 
Bekendgemaakt op de gemeentelijke website www.liedekerke.be op 2017-05-23 

Artikel 1. 
Het gemeentebestuur verleent een subsidie aan 
het schoolbestuur van de instellingen voor basis-
onderwijs gevestigd op het grondgebied van de 
gemeente die een uitbreiding doen van hun capa-
citeit. 
 
Artikel 2. 
Het schoolbestuur richt zijn aanvraag voor subsi-
diëring tot het college van burgemeester en sche-
penen. De aanvraag moet voldoende gedocumen-
teerd zijn. De documentatie bevat onder andere 
een verantwoordingsnota, een beschrijving van 
de beschikbare leslokalen, een overzicht van de 
totale aanwending van het toegekende volledige 
lestijdenpakket, inclusief aanvullende lestijden, en 
de motivering waarom (een deel van) de wer-
kingsmiddelen niet kan aangewend worden om 
personeelsleden aan te werven. 
 
Artikel 3. 
Het college van burgemeester en schepenen be-
slist aan de hand van het voorgelegde dossier om 
de subsidie al dan niet toe te kennen. De beslis-
sing van het college van burgemeester en sche-
penen is gemotiveerd en heeft betrekking op één 
schooljaar. Voor elk schooljaar moet een nieuwe 
aanvraag worden ingediend. 
 
Artikel 4. 
De subsidie is bedoeld om het tekort in het lestij-
denpakket van de school te compenseren, in 
geval van capaciteitsuitbreiding door splitsing van 
een klasgroep. 

De bijkomende aanstelling van een leerkracht 
gebeurt in het stelsel van tijdelijk personeelslid 
conform de bepalingen van de rechtspositierege-
ling. Contractuele aanstelling geeft geen recht op 
subsidiëring. 
 
Artikel 5. 
De uitbreiding van de capaciteit moet gebeuren 
met het vooruitzicht van een blijvend karakter. 
 
Artikel 6. 
De school moet reeds beschikken over de nodige 
leslokalen. De subsidie kan in geen geval gebruikt 
worden voor de fysieke uitbreiding van de school. 
 
Artikel 7. 
Betaling van de subsidie zal telkens gebeuren na 
voorlegging van de afrekening van het Vlaams 
ministerie van Onderwijs waarmee de loonkost 
wordt teruggevorderd van het schoolbestuur. 
Deze afrekening zal aangeven hoeveel lestijden er 
buiten het lestijdenpakket vallen, met in acht 
name van de werkelijke en de gepresteerde uren. 
 
Artikel 8. 
Dit reglement zal worden bekendgemaakt op de 
gemeentelijke website. Het treedt in werking de 
vijfde dag na de bekendmaking. 
 
Artikel 9. 
Dit reglement zal worden meegedeeld aan de 
schoolbesturen die op het grondgebied van de 
gemeente basisonderwijs organiseren. 
 

 


