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1. Omkadering en doel van de oproep INVESTERINGSTOELAGE 
BINNENLUCHTKWALITEIT 

 

Op 14 december 2020 heeft de gemeenteraad het reglement voor een investeringstoelage voor 

veiligheidsingrepen in scholen in de stad Antwerpen goedgekeurd. Hiermee voorziet de stad 

Antwerpen een financiële ondersteuning  in de investeringskost van ingrepen die noodzakelijk zijn 

om op een preventieve manier, de veiligheid en gezondheid van leerlingen en leerkrachten te 

verhogen of  te verbeteren opdat de beschikbare capaciteit (van mensen en infrastructuur) in het 

onderwijs zowel op korte, middellange als lange termijn behouden blijft. 

 

2. Thema 
 
Voor kalenderjaar 2021 legt de stad Antwerpen met advies van PrevAnt het thema 
BINNENLUCHTKWALITEIT vast. De aanleiding voor dit thema kent haar oorsprong in 3 elementen: 

1. Buitenluchtkwaliteit in de stad 
2. Welzijnswet 05/2019 met vernieuwde  basiseisen betreffende de arbeidsplaatsen in de 

Codex over het welzijn op het werk – Titel 1 afdeling verluchting.  
(https://werk.belgie.be/nl/nieuws/praktijkrichtlijn-binnenluchtkwaliteit-werklokalen) 

3. COVID-19 advies met betrekking tot verluchten van klaslokalen. 
 

In mei 2019 werd de welzijnswet aangepast. In de CODEX welzijn op het werk, de afdeling 

‘verluchting’ zijn strengere normen voor de binnenluchtkwaliteit op de werkplek opgenomen, dus 

ook klaslokalen vallen onder deze regelgeving. Realiteit is dat weinig schoolbesturen de middelen 

hebben om de binnenluchtkwaliteit vast te stellen en dus indien nodig aan te pakken. Naast het feit 

dat het om een ‘overtreding’ gaat, leert onderzoek ons dat een gebrek aan frisse lucht, verschillende 

effecten kan hebben op het lichaam: hoofdpijn, misselijkheid, vermoeidheid, concentratieproblemen 

en verlies van prestatievermogen. Op school zijn de verontreinigingen in de binnenlucht afkomstig 

van het gebouw, het onderhoud en de activiteiten die er binnen of buiten plaatsvinden. In deze 

context zijn de duur van de blootstelling, de aard en de concentratie van de verontreinigende stoffen 

belangrijke parameters.    

 

Sinds COVID-19 is er extra aandacht voor de binnenluchtkwaliteit in klaslokalen omdat het virus 

airborn is en als het lang blijft hangen in een ruimte, de concentratie van het virus verhoogt en de 

kans op infecteren van andere personen vergroot. Pilootprojecten leerden ons dat het meten van de 

luchtkwaliteit in de klas een zaak is van zowel de leerkracht als de leerlingen en dat er aan het 

ventileren zelf ook pedagogische activiteiten werden gekoppeld. 

 

De stad Antwerpen wil met deze oproep alle schoolbesturen financieel ondersteunen om hun 

gebouwen te voorzien van een integraal meetsysteem luchtkwaliteit waarbij enerzijds op meerdere 

meetpunten in het gebouw en anderzijds op meerdere parameters wordt gemeten. Het integraal 

meten moet het mogelijk maken voor personeel en leerlingen om snel acties te ondernemen 

wanneer de meting aangeeft dat de binnenluchtkwaliteit slecht is. De metingen moeten op korte en 

lange termijn effect hebben. De analyse van de gegevens over een langere periode  dragen bij aan 

gerichte investeringen die een duurzaam effect hebben op de binnenluchtkwaliteit. 
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3. Doelgroep 
 
Alle vestigingsplaatsen op het grondgebied van de stad Antwerpen van door de Vlaamse overheid 
erkende en gesubsidieerde kleuterscholen, lagere scholen, basis- en secundaire scholen van het 
gewoon of buitengewoon onderwijs, met uitzondering van die van AG stedelijk onderwijs. 

 

4. Aanwendingsmodaliteiten  
 

Volgende investeringen komen in aanmerking om betoelaagd te worden door de stad Antwerpen:  
 De aankoop en installatie van een integraal meetsysteem dat een totaalbeeld geeft van de 

luchtkwaliteit in het schoolgebouw. Dit houdt in dat het systeem gevoed wordt door 

meerdere meetpunten, meerdere elementen in luchtsamenstelling meet, op het moment 

zelf communiceert en data-analyse op langere termijn mogelijk maakt. Om dit uit te maken 

moeten de technische specificaties in de offerte, voldoende helder zijn om af te leiden dat 

het over een integraal systeem gaat.  

 Bijkomende investeringen die nodig zijn om van een bestaand meetsysteem een integraal 

meetsysteem te maken. 

 Investeringen die gemaakt zullen worden als gevolg van de meetresultaten van een reeds 

aanwezig integraal meetsysteem. 

 

5. Bedrag van de ondersteuning 
 
Het budget per project wordt bepaald per vestigingsplaats en ligt vast op 2.640,00. Een 
schoolbestuur kan voor elke vestigingsplaats een aanvraag indienen. Het maximumbudget waar het 
schoolbestuur over beschikt bedraagt 2.640,00 euro vermenigvuldigt met het aantal goedgekeurde 
projecten van vestigingsplaatsen. Per vestigingsplaats kan het bedrag per project hoger of lager 
liggen zolang het maximumbudget per schoolbestuur niet overschreden wordt. 
 

 

6. Procedure en deadline 
 
 

Zowel de aanvraag als de bewijsstukken worden elektronisch ingediend via de verenigingendatabank 

van de stad Antwerpen: https://onderwijs.csjdatabank.be/ 

Hiervoor zullen er elektronische indieningsformulieren ter beschikking worden gesteld.  

De ondersteuningsaanvraag moet worden ingediend uiterlijk op 31 mei van het lopende 

kalenderjaar. Op voorwaarde er resterend budget beschikbaar is, volgt een tweede ronde met uiterst 

indiendatum 31 augustus van het lopende kalenderjaar. 

 

Aan de hand van volgende criteria gaat de stad Antwerpen na of de aanvraag ontvankelijk is:  

 offerte: hierbij zal nagekeken worden of het effectief om een integraal meetsysteem gaat of 

daartoe betrekking hebben (bv. aankoop software): 

 analyse van de meetstrategie: in het geval van aanpassingswerken ten gevolge van de 

resultaten van een integraal meetsysteem; 

 factuur: indien aankoop van 2021 reeds beschikbaar is. 

 

https://onderwijs.csjdatabank.be/
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Algemene opmerking:  

De stad kan op elk moment in de procedure de aanvrager om bijkomende inlichtingen of 

documenten verzoeken. De stad kan de procedure op ieder ogenblik (geheel of gedeeltelijk) 

stopzetten mits uitdrukkelijke motivering. De aanvragers hebben in dat geval geen enkel recht op 

enige vorm van schadevergoeding. 

 

7. Behandelingstermijn van de aanvraag 
 

Binnen een termijn van 20 kalenderdagen na het aflopen van de indieningsdatum onderzoekt de stad 

de aanvragen op volledigheid en ontvankelijkheid. Een aanvraagdossier is volledig indien het digitaal 

en met alle gevraagde documenten, is ingediend. Bij een onvolledig dossier, verwittigt de stad 

Antwerpen de aanvrager. De aanvrager heeft dan 10 kalenderdagen de tijd om de aanvraag te 

vervolledigen.  

De ondersteuningsaanvraag wordt behandeld binnen een termijn van 90 kalenderdagen na 

ontvangst van een volledig dossier: 

Binnen een termijn van 40 kalenderdagen nadat de aanvraag volledig is verklaard evalueert en 

adviseert de jury de aanvragen.  

Binnen een termijn van 50 kalenderdagen na het advies en evaluatie door de jury beslist het college 

van burgemeester en schepenen over de toekenning of afwijzing van de ondersteuning. 

8. Uitbetaling  
 

De uitbetaling gebeurt aan het schoolbestuur op basis van facturen. De facturen dienen aangeleverd 

te worden via de verenigingendatabank zodra de aankoop gerealiseerd is. Indien er nog geen factuur 

beschikbaar is op 1 december 2021, dient minstens het aankoopbewijs voorgelegd te worden. Het 

school(bestuur) mag geen openstaande, niet-betwiste schulden hebben bij de stad. 

 

In het geval van werken met betrekking tot de infrastructuur dienen deze facturen uitgereikt te zijn 

door een erkende aannemer. De facturen moeten gericht zijn aan de betoelaagde en moeten 

minstens onderstaande gegevens bevatten:  

 naam, adres en btw-nummer van de leverancier;   

 naam en adres van de betoelaagde;   

 datum; 

 factuurnummer;   

 gedetailleerde omschrijving van de investeringen die boekhoudkundig afgeschreven worden; 

 factuurbedrag, inclusief btw. 

 

 

9.   Beoordelingscriteria 
 
De aanvragen worden geëvalueerd door een jury bestaande uit interne en externe experten. Het 
college stelt de jury samen. De projecten worden beoordeeld aan de hand van volgende criteria:   
 

 noodzakelijkheid van de ingreep (urgente ingrepen op korte, middellange en lange termijn 

met betrekking tot veiligheid en gezondheid op scholen);  
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 verklaring op eer dat hiervoor geen Vlaamse financiering is voorzien, of andere 

subsidiekanalen voorhanden zijn;  

 duurzaamheid:  

 planmatige aanpak (in hoeverre de ingreep in het globaal preventieplan past): Hiervoor 

volstaat een verwijzing naar de interne en externe preventiedienst die de school adviseert. 

 informatiedeling over het thema en de investering: ouders, onderwijsmedewerkers en 

leerlingen krijgen een informatief / pedagogisch aanbod waarbij  de werking en de 

meerwaarde van de investering kenbaar wordt gemaakt.  

 
De jury voor deze oproep is samengesteld uit: 

 1 medewerker van de dienst Talentontwikkeling en Vrijetijdsbeleving / Onderwijs; 

 1 medewerker van de dienst Stadsontwikkeling / Energie en Milieu Antwerpen (SW/EMA); 

 1 collega van het Ecohuis; 

 1 medewerker van Milieu op School (MOS) een initiatief van de Vlaamse overheid en de 

Provincies; 

 3 preventieadviseurs. 

Bij de beoordeling zullen de preventieadviseurs de vergadering verlaten wanneer het scholen van het 

eigen schoolbestuur betreft.  

 

10.   Toepasselijke regelgeving 
 
De wet betreffende de controle op de toekenning en de aanwending van sommige toelagen van 14 
november 1983 en het Kaderbesluit basisprincipes met betrekking tot het ondersteuningsbeleid, 
zoals goedgekeurd door de gemeenteraad op 26 oktober 2020 (jaarnummer 595) zijn van toepassing. 
 

Deze oproep is onlosmakelijk verbonden met het reglement voor een investeringstoelage voor 
veiligheidsingrepen in scholen in de stad Antwerpen zoals goedgekeurd door de gemeenteraad op 14 
december 2020 (jaarnummer 9776). 

 

11.   Communicatie 
 
Alle communicatie en opvolging over de aanvraag gebeurt via het platform: 
https://onderwijs.csjdatabank.be/. 
Vragen of opmerkingen over de inhoud van deze oproep, kunnen gesteld worden via het mailadres: 

capaciteit.scholen@antwerpen.be. Gelieve bij alle communicatie steeds de verwijzing ‘oproep 

luchtkwaliteit/verluchting en ventilatie’ te vermelden in het onderwerp.  

https://onderwijs.csjdatabank.be/
mailto:capaciteit.scholen@antwerpen.be

