
Reglement betreffende een compensatie van kosten in het kader van de impact van de coronacrisis 

op de organisatie van het onderwijs door vrije Hoogstraatse basis- en secundaire scholen. 

 
Artikel 1: Doel  
Binnen de daarvoor voorziene kredieten compenseert het stadsbestuur de extra kosten die 

Hoogstraatse scholen maakten of moeten maken in het kader van de organisatie van hun 

onderwijsopdracht ten tijde van of in de nasleep van de coronacrisis. Het gaat dan om kosten die 

gemaakt moeten worden om hun onderwijsopdracht te organiseren volgens de geldende 

maatregelen. 

Inkomstenverlies wordt niet in aanmerking genomen voor deze compensatie. 

 

Artikel 2: Toepassingsgebied 
Vrije Hoogstraatse basis- en secundaire scholen: dit zijn scholen die gevestigd zijn in Hoogstraten of 

haar deelgemeentes en gesubsidieerd onderwijs aanbieden.   

Het betreffen volgende vestigingseenheden in de Kruispuntbank Ondernemingen: 

2.153.977.941 Vrije Basisschool – Klein Seminarie 

2.153.978.337 Vrije Basisschool – Scharrel (Witherenweg) 

2.153.978.436 Vrije Basisschool – Scharrel (Schoolstraat) 

2.153.978.535 Vrije Basisschool – De Klimtoren  

2.154.189.856 Klein Seminarie 

2.154.314.174 Klein Seminarie Hoogstraten eerste graad 

2.152.485.131 Vrij Instituut voor Technisch Onderwijs (Gravin Elisabethlaan) 

2.282.193.234 Vrij Instituut voor Technisch Onderwijs (Karel Boomstraat) 

2.282.193.432 Vrij Instituut voor Technisch Onderwijs (Hemelrijksestraat) 

2.153.977.842 Vrije Basisschool – Spijker 

2.154.189.757 Vrij Technisch Instituut Spijker 

2.154.189.955 ASO Spijker 

2.154.318.728 Vrij Technisch Instituut Spijker eerste graad 

De leerlingen die schoollopen aan CDO Noorderkempen in de afdeling Gelmelstraat, waar V.I.T.O. 

meewerkende school is, worden voor de uitbetaling van de subsidie geteld bij vestigingseenheid 

2.152.485.131.  

 

Kosten: Uitgaven die gebeurden op basis van een factuur of kassabon en die niet konden of kunnen 

worden gerecupereerd vanuit een andere subsidie. Deze kosten worden geregistreerd in een 

rekenblad. Dit rekenblad wordt ter beschikking gesteld door stad Hoogstraten. Het factuur of 

kassabon wordt digitaal toegevoegd aan het rekenblad.  

 

Artikel 3: Compensatie 
Het stadsbestuur compenseert de kosten die gemaakt worden omwille van de maatregelen ten tijde 

van of in de nasleep van de coronacrisis, voor zover deze het budget voorzien per vestigingseenheid 

niet overschrijden. 

 

Het stadsbestuur voorziet een budget van maximum van 10,00 EUR per leerling per 

vestigingseenheid. De maximumbedragen worden per vestigingseenheid vastgesteld op basis van de 

inschrijvingslijsten op 28 september 2020.  

 

 
 



Artikel 4: Periode 
Vrije Hoogstraatse basis- en secundaire scholen kunnen aanspraak maken op deze compensatie voor 

maatregelen die genomen werden vanaf 1 september 2020 tot en met 30 juni 2021. 

 

Deze periode kan verlengd worden door de gemeenteraad in functie van de voortschrijdende 

maatregelen in het kader van de preventie van de verspreiding van Covid-19. 

 

Artikel 5: Procedure 
Het stadsbestuur stelt een formulier ter beschikking waarin Hoogstraatse scholen volgende gegevens 

moeten opgeven: 

• gegevens school 

• rekenblad voor registratie van maatregelen, met toevoeging van facturen of bons (digitaal) 

 

Dit formulier moet ten laatste op 16 juli 2021 digitaal bezorgd worden aan 

onderwijs@hoogstraten.be.  

Na controle door de dienst onderwijs wordt de compensatie overgemaakt aan de school.  

Bij twijfel of bij betwisting neemt het college van burgemeester en schepenen een beslissing. 

 

Artikel 6: Inwerkingtreding 
Dit reglement treedt in werking de dag na de bekendmaking van dit reglement op de website van de 

stad.  

 

Artikel 7: verantwoording kosten 
Stad Hoogstraten stelt een rekenblad ter beschikking. Dit rekenblad moet digitaal bijgehouden 

worden. Dit rekenblad moet ten laatste 16 juli 2021 digitaal bezorgd worden aan dienst onderwijs 

onderwijs@hoogstraten.be . Ook de betreffende kassabons of facturen moeten digitaal toegevoegd 

worden.  


