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Bijlagen

Tussenkomst in de aankoop van ICT-materiaal voor jongeren
binnen MFC's

Geachte mevrouw of mijnheer,
Opdat kinderen en jongeren die residentieel in MFC’s verblijven onderwijs op afstand kunnen volgen en geen
leerachterstand oplopen door de maatregelen die in het kader van de coronacrisis genomen werden, zal de
Vlaamse Regering in de loop van deze week een besluit goedkeuren dat deze voorzieningen ondersteunt in
de investeringen die ze moeten doen voor de nodige digitale uitrusting. Deze ondersteuning zal bestaan uit
een facultatieve subsidiëring voor de aankoop van of de investering in ICT-materialen.
De wijze van vaststelling van de hoogte van deze subsidie is afhankelijk van de wijze van erkenning en
subsidiëring van de sector waartoe de voorziening behoort. Voor een MFC wordt dit als volgt geregeld: de
subsidie voorziet in een forfait van 100 euro per jongere die op 10 april 2020 in het MFC verbleef, aangevuld
met het aantal jongeren dat PAB combineert met MFC. Het is nog niet duidelijk op welke manier de regeling
voor de combinatie PAB-MFC zal verlopen.
Deze subsidie moet integraal aangewend worden voor de aankoop van of de investering in ICT-materialen
opdat kinderen en jongeren die verblijven in de MFC’s op afstand onderwijs kunnen volgen ingevolge de
genomen maatregelen tijdens de coronacrisis.
Het volledige subsidiebedrag wordt uitbetaald na de goedkeuring van het besluit en de vastlegging van de
middelen. De MFC’s bezorgen elk aan het VAPH uiterlijk tegen 30 september 2020 een functionele en
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financiële verantwoording. Daarbij wordt aangetoond in welke mate de investering in ICT-materiaal is
gerealiseerd en wordt de verantwoording van de gemaakte kosten aangetoond.
De originele, genummerde en gedateerde bewijsstukken die betrekking hebben op de subsidieperiode,
worden voor controle ter beschikking gehouden.
Als het MFC geen of onvoldoende facturen voorlegt, dan wordt het niet verantwoorde gedeelte
teruggevorderd. Het VAPH zal de format voor de indiening van de bewijsstukken nog vastleggen.
We wijzen erop dat dit besluit nog niet definitief goedgekeurd is, en dit bericht is dan ook onder voorbehoud
van goedkeuring door de Vlaamse Regering. Gezien de urgentie vonden we het belangrijk om je hier nu al
over te informeren.
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