VR 2018 2007 DOC.0842/2BIS
VR 2018 2007 DOC.0842/2BIS

Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het besluit van
de Vlaamse Regering van 21 april 2017 betreffende de
ondersteuning van de verstrekking van groenten, fruit en melk aan
leerlingen in onderwijsinstellingen

DE VLAAMSE REGERING,

Gelet op het decreet van 21 november 2003 betreffende het preventieve
gezondheidsbeleid, artikel 6, 7, 58 en 74;
Gelet op het decreet van 28 juni 2013 betreffende het landbouw- en visserijbeleid, artikel
4, 1°;
Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 21 april 2017 betreffende de
ondersteuning van de verstrekking van groenten, fruit en melk aan leerlingen in
onderwijsinstellingen;
Gelet op het akkoord van de Vlaamse minister, bevoegd voor de begroting, gegeven op 2
juli 2018;
Gelet op het verzoek om spoedbehandeling, gemotiveerd door de omstandigheid dat de
aanpassing van de regelgeving inzake het verstrekken van groenten, fruit en melk aan
leerlingen in onderwijsinstellingen beoogt van toepassing te zijn vanaf het volgende
schooljaar; dat het volgende schooljaar aanvangt op 1 september 2018 en de scholen in
staat gesteld moeten worden de aangepaste regeling terdege voor te bereiden; dat de
instellingen daarvoor tijdig, dus tegen 15 augustus 2018, in kennis moeten worden gesteld
van de voorwaarden om van de regeling gebruik te maken;
Gelet op advies 63.857/3 van de Raad van State, gegeven op 13 juli 2018, met toepassing
van artikel 84, §1, eerste lid, 3°, van de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12
januari 1973;
Op voorstel van de Vlaamse minister van Onderwijs, de Vlaamse minister van Welzijn,
Volksgezondheid en Gezin en de Vlaamse minister van Omgeving, Natuur en Landbouw;
Na beraadslaging,

BESLUIT:
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Artikel 1. In artikel 1, van het besluit van de Vlaamse Regering van 21 april 2017
betreffende de ondersteuning van de verstrekking van groenten, fruit en melk aan
leerlingen in onderwijsinstellingen worden de volgende wijzigingen aangebracht:
1° in punt 4° wordt het getal “30” vervangen door het getal “15”;
2° punt 5° wordt vervangen door wat volgt:
“5° melk: consumptiemelk en de lactosevrije versies daarvan als bedoeld in artikel 23,
lid 3, b), van de verordening evenals dranken op basis van melk met cacao, of natuurlijk
gearomatiseerd, als bedoeld in bijlage V van de verordening, die niets van het volgende
bevatten: toegevoegde suiker, toegevoegd zout, toegevoegde vetten, toegevoegde
zoetstoffen, toegevoegde kunstmatige smaakversterkers E620 tot en met E650 als
omschreven in Verordening (EG) nr. 1333/2008 van het Europees Parlement en de Raad
van 16 december 2008 inzake levensmiddelenadditieven.”.
Art. 2. Artikel 2 van hetzelfde besluit wordt opgeheven.
Art. 3. In artikel 4, derde lid, van hetzelfde besluit wordt punt 2° opgeheven.
Art. 4. In artikel 5 van hetzelfde besluit worden de volgende wijzigingen aangebracht:
1° in het tweede lid worden de woorden “het eerste trimester van het schooljaar”
vervangen door de zinsnede “de periode van 1 september tot en met 31 januari”;
2° het derde lid wordt vervangen door wat volgt:
“In afwijking van het tweede lid wordt aan indicatorscholen steun verleend voor de
verstrekking van één portie per leerling en per week gedurende tien weken in een eerste
periode van verstrekking, die loopt van 1 september tot en met 31 januari en gedurende
tien weken in een tweede periode van verstrekking, die loopt van 1 januari tot en met 30
april. De verstrekking tijdens de tweede periode mag pas starten nadat de verstrekking
tijdens de eerste periode afgelopen is.”;
3° er wordt een vierde lid toegevoegd, dat luidt als volgt:
“De ministers kunnen beslissen om de frequentie per week waarmee producten verstrekt
mogen worden, of het aantal weken waarin ze verstrekt mogen worden, uit te breiden, en
de voorwaarden bepalen waaraan de onderwijsinstellingen moeten voldoen om voor die
uitbreiding in aanmerking te komen.”.
Art. 5. In artikel 6 van hetzelfde besluit worden de volgende wijzigingen aangebracht:
1° het tweede lid wordt vervangen door wat volgt:
“De ministers bepalen het maximale steunbedrag, per leerling per schooljaar, bij een
verstrekking gedurende tien weken, vermeld in artikel 5, tweede lid, voor de verstrekking
van groenten en fruit, en voor de verstrekking van melk. Het steunbedrag kan hierbij niet
sterker toenemen dan de evolutie van de markt- en verkoopprijzen.”;
Pagina 2 van 4

2° het derde lid wordt vervangen door wat volgt:
“De ministers bepalen het maximale steunbedrag, per leerling per schooljaar, bij een
verstrekking gedurende twintig weken, vermeld in artikel 5, derde lid, voor de verstrekking
van groenten en fruit en voor de verstrekking van melk. De ministers houden hierbij
rekening met de evolutie van de marktprijzen.”;
3° er wordt tussen het derde en het vierde lid een lid ingevoegd, dat luidt als volgt:
“De ministers kunnen bij een uitgebreide verstrekking als vermeld in artikel 5, vierde lid,
het maximale steunbedrag per leerling per schooljaar vastleggen voor de verstrekking van
groenten en fruit en voor de verstrekking van melk. Het steunbedrag kan hierbij niet
sterker toenemen dan de evolutie van de markt- en verkoopprijzen.”.
Art. 6. In artikel 7 van hetzelfde besluit worden de volgende wijzigingen aangebracht:
1° tussen het tweede en het derde lid worden twee leden ingevoegd, die luiden als volgt:
“In de deelnameverklaring verklaart de onderwijsinstelling dat ze de groenten, het fruit en
de melk in het kader van de schoolregeling verstrekt conform artikel 5.
Bij een uitgebreide verstrekking als vermeld in artikel 5, vierde lid, en in afwijking
van het derde lid, verklaart de onderwijsinstelling in de deelnameverklaring dat ze de
groenten, het fruit en de melk in het kader van de schoolregeling verstrekt conform de door
de ministers bepaalde modaliteiten.”;
2° in het bestaande vierde lid, dat het zesde lid wordt, wordt het woord
“deelnameverklarinig” vervangen door het woord “deelnameverklaring”.
Art. 7. In artikel 9 van hetzelfde besluit wordt tussen het tweede en het derde lid een lid
ingevoegd, dat luidt als volgt:
“In afwijking van het tweede lid kunnen de ministers bij een uitgebreide verstrekking als
vermeld in artikel 5, vierde lid, bepalen voor welke periode van verstrekking een
steunaanvraag ingediend wordt.”.
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Art. 8. De Vlaamse minister, bevoegd voor het onderwijs, de Vlaamse minister, bevoegd
voor de bijstand aan personen, de Vlaamse minister, bevoegd voor het gezondheidsbeleid,
en de Vlaamse minister, bevoegd voor de landbouw, zijn, ieder wat hem of haar betreft,
belast met de uitvoering van dit besluit.

Brussel,

De minister-president van de Vlaamse Regering,

Geert BOURGEOIS

De Vlaamse minister van Onderwijs,

Hilde CREVITS

De Vlaamse minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin,

Jo VANDEURZEN

De Vlaamse minister van Omgeving, Natuur en Landbouw,

Joke SCHAUVLIEGE
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