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Het beheer van de studietoelagen
Het Rekenhof heeft het beheer van de studietoelagen geauditeerd.
De audit beoogde de wettelijkheid van de door de Franse Gemeenschap toegekende
studietoelagen en de door de overheidsdienst ingestelde nadere controleregels om die
wettelijkheid te waarborgen.
De Franse Gemeenschap kent studietoelagen toe aan minvermogende studenten op grond van
het gecoördineerde decreet van 7 november 1983. Hoewel de regelgeving meermaals werd
herzien, stelt het Rekenhof vast dat ze geen voldoende stabiele en coherente juridische grondslag
meer vormt voor het beheer van de studietoelageregeling.
Eén van de voorwaarden om een studietoelage toegekend te krijgen, is dat het voorgaande
studiejaar met succes moet zijn afgerond. Voor studenten uit het hoger onderwijs, waar cursussen
zich kenmerken door het progressief verwerven van studiepunten op grond van de nieuwe
academische organisatie van de studies die werd ingesteld door het landschapsdecreet van 7
november 2013, moest die voorwaarde worden vervangen door een financierbaarheidscriterium.
De complexiteit van de geïmplementeerde bepalingen en de looptijd van de procedure dragen bij
tot de ondoorzichtigheid van een proces waarin de overheidsdienst enkel naderhand tussenkomt
en dat tot spanningen leidt wanneer vragen tot terugbetaling betrekking hebben op
studietoelagen die soms dateren van meerdere academiejaren voordien.
Het onderzoek van de procedure voor de toekenning van studietoelagen heeft tekortkomingen
aan het licht gebracht die een impact hebben op de volledigheid van een steekproef met papieren
dossiers uit de campagne 2018‐2019. Het Rekenhof kon zich bijgevolg niet altijd uitspreken over
de inachtneming van de financiële en pedagogische voorwaarden waarin de regelgeving voorziet.
Om de doeltreffendheid en de betrouwbaarheid van de processen te verbeteren, heeft de
overheidsdienst een controle a priori en a posteriori ingesteld op de dossiers die door haar
ambtenaren worden behandeld. Het Rekenhof stipt aan dat de doeltreffendheid van de controle
a priori geëvalueerd zou moeten worden en dat men zou moeten garanderen dat er voldoende
medewerkers beschikbaar zijn voor de controle a posteriori.
In het licht van die vaststellingen heeft het hof in essentie aanbevolen dat de overheidsdienst de
regelgeving in haar geheel zou herzien, werk zou maken van permanenties om hulp te bieden bij
het invullen van de aanvraagformulieren, binnen haar diensten de klassering zou standaardiseren
van de documenten die bij toelageaanvragen worden gevoegd, de doeltreffendheid zou
evalueren en de bestendigheid zou garanderen van het toezicht op de dossiers die door haar
ambtenaren worden behandeld.
In haar antwoord kondigt de minister aan dat haar diensten rekening zullen houden met de
opmerkingen van het Rekenhof en dat ze, op basis van de conclusies van een werkgroep die zich
over de herziening van de wetgeving buigt, de nodige decretale of reglementaire wijzigingen zal
voorstellen aan de regering.

