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#Onderwerp : GR - DIENST SCHOOL LEVEN -BUITENSCHOOLSE OPVANG -
RETRIBUTIEREGLEMENT - IN GEMEENTELIJKE SCHOLEN#

Openbare zitting

Schoolleven

De Gemeenteraad,
Gelet op het burgerlijk wetboek, in het bijzonder de artikels 203 en 203bis;
Gelet op het decreet van de Vlaamse Gemeenschap van 25 februari 1997 betreffende het basisonderwijs;
Gelet op het decreet van de Franse Gemeenschap van 24 juli 1997 dat de prioritaire taken bepaalt van het
basisonderwijs en van het secundair onderwijs en de structuren organiseert die het mogelijk maken ze uit te
voeren, i
Gelet op het decreet van de Franse Gemeenschap van 3 juli 2003 betreffende de coördinatie van de opvang
van de kinderen tijdens hun vrije tijd en betreffende de ondersteuning van de buitenschoolse opvang, ATL-
decreet genoemd;
Gelet op de omzendbrief nr. 4516 van 29 augustus 2013 betreffende de kosteloosheid van het onderwijs van
de federatie Wallonië-Brussel;
Gelet op de Nieuwe Gemeentewet en meer bepaald de artikels 117, 136 en 137bis;
Gelet op het gemeentelijk reglement betreffende de invorderingskosten van gemeentelijke vorderingen;
Gelet op het administratief dossier;
Gelet op het advies van de schoolraad van 20/06/2019;
Overwegende de financiële situatie van het Gemeentebestuur;
Overwegende dat de gemeentescholen buitenschoolse ochtend-, middag- en avondopvang aanbieden voor
de leerlingen tijdens bepaalde brugdagen en tijdens bepaalde schoolvakanties;
Overwegende dat de gemeentescholen socio-culturele activiteiten aanbieden op woensdagnamiddag
gedurende de schoolperiodes;
Overwegende indien er gebruik gemaakt wordt van de buitenschoolse opvang er een betaling verwacht
wordt van een bepaalde bijdrage afhankelijk dat er gebruik gemaakt wordt van de ochtend-, middag- of
avondopvang; de bijdrage gelinkt aan de ochtendopvang is minder hoog omdat de tijdspanne korter is dan
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de avondopvang en bovendien worden gezinnen aangespoord om gebruik te maken van de buitenschoolse
opvang om mobiliteitsproblemen tot een minimum te herleiden; de bijdrage gelinkt aan de middagopvang is
het hoogst omdat enerzijds, de organisatie en het beheer van deze opvang het meest ingewikkeld is omwille
van een hoge aanwezigheidsgraad van de leerlingen en anderzijds, de nood aan toezicht op de leerlingen in
de kantine;
Overwegende dat de afgifte van een forfait aan de belastingplichtigen zorgt voor administratieve
vereenvoudiging, brengt dit lagere beheerskosten met zich mee voor de scholen en voor het
gemeentebestuur; vanaf heden is het gerechtvaardigd, dat ouders die occasioneel gebruik maken van de
buitengewone opvang een hogere retributie zullen betalen per gebruikte opvang; bovendien zal het gebruikte
forfait voor de eerste periode van het schooljaar in werkelijkheid 4 maanden omvatten, de maanden
september tot december; omwille van de administratieve vereenvoudiging voor de gemeentescholen en voor
de gemeentediensten die instaan voor het innen van de bijdragen, is het bedrag van deze forfait gelijk aan de
trimestriële forfaits voor de perioden van januari tot maart en van april tot juni.
Overwegende indien de opvangdiensten moeten verlengd worden buiten de reglementaire uren dit tot gevolg
zal geven tot een bijkomende retributie per bijkomend kwartier dit als reden voor de bijkomende kost
waaraan de gemeentescholen worden blootgesteld, voor de personeelskosten en voor de werkingskosten,
bovendien kunnen de diensten maar verzekerd worden tot een welbepaald tijdstip nadien zal het
toezichthoudend personeelslid contact opnemen met de lokale politie om het (de) kind(eren) ten laste te
nemen die dan nog in de opvang aanwezig zijn.
Overwegende dat het geheel van voornoemde diensten een gelijke retributie per kind kosten, ongeacht het
aantal kinderen uit hetzelfde gezin, in die zin dat ieder kind de nood heeft aan eenzelfde investering
gedurende activiteiten en diensten aangeboden tijdens de buitenschoolse opvang; men zal echter rekening
houden met de socio-economische situatie van de ouders, om zo iedereen te laten genieten van deze
diensten.
Op voorstel van het college:
Stelt vast:
ARTIKEL 1 – DOEL VAN DE RETRIBUTIE
§1. Er zal een retributie vastgesteld worden voor elk kind dat geniet van buitenschoolse opvang in de
gemeentescholen, dat geldt van 1 september 2019 tot 31 augustus 2025;
§2. Per aangeboden dienst van de buitenschoolse opvang, met dien verstande, opvang georganiseerd door de
gemeentescholen buiten de lesuren waarbij de leerlingen opgevangen worden onder toezicht.
§3. Deze dienst omvat:
A.ochtend-, middag- en avondopvang van maandag tot vrijdag tijdens schoolperiodes, uitgezonderd op
wettelijke feestdagen;
B.buitenschoolse opvang tijdens schoolvakanties, of tijdens wettelijke feestdagen of tijdens schoolvakanties
waarbij er geen Kids’ Holidays georganiseerd wordt.
C.socio-culturele activiteiten die verzekerd worden op woensdagnamiddag tijdens de vakantieperiodes, met
uitzondering van wettelijke feestdagen, van 14u tot 16u en die doorgaan in de scholen georganiseerd door
het Gemeentebestuur.
§4. Uurroosters van de verschillende opvangdiensten kunnen afwijkend zijn afhankelijk van de locatie van
de school, dit reglement zal aangevuld worden met het schoolreglement waarin de uurroosters opgenomen
zijn van de voornoemde opvangdiensten.
§5. De aanwezigheid van kinderen in de opvangdiensten vermeld in §3 wordt aanvaard door de ouder(s)
en/of van de voogd van het kind of van de perso(o)n(en) vermeld in artikel 3§3:
A.door uitdrukkelijke toestemming te geven op de ingevulde en ondertekende inschrijvingsbon bij aanvang
van het schooljaar vanaf het ogenblik men regelmatig gebruik wenst te maken van de opvangdiensten en
voor de socio-culturele opvang. De inschrijvingsbon is geldig voor een volledig schooljaar tenzij een
schrijven gericht wordt aan de schoolinstelling binnen de 10 dagen voor aanvang van een nieuw trimester;
B.hetzij door de occasionele aanwezigheid van het kind in de opvang, maximum 2 dagen per week of indien
de inschrijvingsbon zoals vermeld in punt A betreffende de opvangdiensten en/of de socio-culturele
activiteiten niet vervolledigd of getekend is;
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§6. Een bijkomende retributie zoals vermeld in §1 tot 3 is vereist per gezin waarvan 1 of meer kinderen nog
verblijven in de opvang na sluitingstijd, op basis van de uurroosters gedefinieerd in het schoolreglement. Ten
laatste, 30 minuten na de officiële sluitingstijd van de opvangdiensten, zal het toezichthoudend personeel
zich wenden tot de lokale politie om de kinderen ten laste te nemen.
ARTIKEL 2 – BEDRAG VAN DE RETRIBUTIE
§1. Ochtend-, middag- en avondopvang
A. de bijdrage betreffende de opvangdiensten zoals vermeld in artikel 1 §3.A. is een forfait per kind en per
moment tijdens de dag waarvan men wenst gebruik te maken van de opvangdienst (ochtend, middag of
avond). Dit forfait bedraagt € 10  voor de ochtend, € 54  voor de middag en € 44  voor de avond.
Voor wat het berekenen van de bijdrage betreft, werd het schooljaar opgedeeld in 3 periodes, dit geeft 3
forfaits.
periode 1: forfait van september tot december inbegrepen;
periode 2: forfait van januari tot maart inbegrepen;
periode 3: forfait van april tot juni inbegrepen.
B. indien er slechts gebruik gemaakt wordt van de opvangdiensten gedurende maximum 2 dagen per week
(occasioneel), dan bedraagt de kostprijs € 1 voor de ochtend, € 4 voor de middag en € 3voor de avond.
§2. Opvangdienst tijdens schoolvakanties
De retributie betreffende de opvangdiensten zoals vermeld in artikel 1 §3.B. bedraagt € 8  per kind en per
dag waarop de dienst wordt aangevraagd.
§3. Socio-culturele activiteiten van de Nederlandstalige kleuter- en lagere scholen en van de Franstalige
kleuterscholen
De kostprijs betreffende de socio-culturele activiteiten zoals vermeld in artikel 1 §3.C. is een forfait van € 34 
per kind.
§4. Kortingen
A.het bedrag van de retributies zoals vermeld in §1 tot 2 wordt met de helft verminderd voor de
opvangdiensten ten voordele van kinderen waarvan het gezin met een dagelijks leefloon lager dan 8 euro per
persoon moet toekomen.
B.De ouder, voogd en alle personen vermeld in artikel 4§ 3 die niet over enig inkomen beschikken kunnen
vrijgesteld worden van het betalen van de retributie zoals vermeld in §1 tot 2 voor alle opvangdiensten ten
gunste van hun kinderen.
C.De kortingen zoals bedoeld in punt A en B kunnen enkel toegekend worden in navolging van een sociaal
onderzoek uitgevoerd door de gemeente. Wat betreft de berekening van het dagelijks beschikbaar inkomen
maakt men gebruik van de volgende methode: de som van de lonen en de kinderbijslag in mindering
brengen met de huur, de kosten verbonden aan de woonst (water, gas en elektriciteit) en uitzonderlijke
medische kosten. Het verkregen bedrag moet gedeeld worden door het aantal dagen van de maand
gedurende de maand waarin de berekening heeft plaatsgevonden en door het aantal personen dat deel
uitmaakt van het gezin, wetende dat een persoon, erkent als mindervalide persoon door een bevoegde
instelling voor 2 personen telt. Met uitzonderlijke medische kosten wil men zeggen kosten van zware
behandelingen veroorzaakt door een ongeneeslijke ziekte.
D.De ouder(s), voogd of alle personen verantwoordelijk voor kinderen die wel of niet beschikken over een
korting worden gevraagd om spontaan elke verandering betreffende hun inkomens die een invloed kunnen
hebben op de kortingen te melden aan het gemeentebestuur. In ieder geval, om te genieten van een
verminderd tarief, moeten geïnteresseerde personen jaarlijks deelnemen aan een sociaal onderzoek en om te
genieten van een totale vrijstelling van de kosten, moeten geïnteresseerden elk trimester deelnemen aan een
sociaal onderzoek.
§5. Bijkomende retributie
A. een bijkomende retributie van € 15  per kwartier zal gevraagd worden indien de ouder(s), voogd en/of
personen zoals vermeld in artikel 3 §3 laattijdig aankomen, na sluitingstijd van de opvang zoals vermeld in
het schoolreglement.
B. de toegestane kortingen zoals vermeld in §4 zijn niet toepasbaar in dit geval.
§6. Overzicht
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A.

 
REGELMATIGE
OPVANG

OCCASIONELE
OPVANG

REGELMATIGE
EN
OCCASIONELE
OPVANG

 
Basistarief
forfait per
kind

Verminderd
tarief forfait
per kind

Basisbedrag
per
opvangdienst
per kind

Verminderd
tarief per
opvangdienst
per kind

Bijkomende
retributie per 15
minuten laattijdig
afhalen per gezin

Ochtend-
opvang

€ 10 € 5 € 1 € 0,5
Niet van
toepassing

Middag-opvang € 54 € 27 € 4 € 2 € 15

Avond-opvang € 44 € 22 € 3 € 1,5 € 15

Opvangdiensten
tijdens school-
vakanties

Niet van
toepassing

Niet van
toepassing

€ 8 € 4 € 15

Socio-culturele
activiteiten

€ 34
Niet van
toepassing

Niet van
toepassing

Niet van
toepassing

Niet van
toepassing

 
B. de retributie is cumulatief per kind, dit wil zeggen; indien een kind regelmatig naar de ochtend-, middag-
en avondopvang gaat gedurende schooldagen dan zal de bijdrage ten laste zijn van de ouder(s), voogd en/of
personen zoals vermeld in artikel 3 §3, deze bijdrage zal verschillende forfaits cumuleren.
C. dit overzicht herneemt enkel situaties die recht geven op een verminderd tarief en niet de situaties die
recht geven tot een volledige vrijstelling van de retributie.
ARTIKEL 3 – SCHULDENAREN
§1. De retributie is verschuldigd door de ouders van wie het kind van de opvangdiensten en/of socio-
culturele activiteiten geniet.
§2. De retributie zal solidair en onverdeeld gedragen worden door beide ouders van wie de kinderen van de
opvangdiensten en/of socio-culturele activiteiten genieten, ongeacht de juridische situatie die hen bindt op
het ogenblik dat de retributie verschuldigd is dit in overeenkomst met het artikel 203 van het burgerlijk
wetboek.
§3. De retributie zal solidair en onverdeeld gedragen worden door de ouders en voogden waarvan het kind
van de opvangdiensten en/of socio-culturele activiteiten geniet.
§4. De persoon die noch ouder, noch voogd van het kind is dat van de opvangdiensten geniet, is ook solidair
en onverdeeld aansprakelijk voor de retributie met de personen vermeld in § 1 en 2, indien:

Het kind fiscaal ten laste is van deze persoon

Deze persoon verantwoordelijk is voor het kind ongeacht onder welke titel.

ARTIKEL 4 – INVORDERBAARHEID
§1. De retributie voor regelmatige opvangdiensten van september tot december en voor de socio-culturele
activiteiten zijn verschuldigd vanaf de dag dat de inschrijvingsbon gedateerd en getekend overhandigd wordt
aan de school.
§2. Bij afwijking van §1, bij gebrek van een gedateerde en getekende inschrijvingsbon of indien de
inschrijvingsbon incorrect is, de dag van de aanvraag komt in overeenstemming met de dag waarop het kind

• 
• 
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aanwezig is in de buitenschoolse opvang;
§3. De retributie voor de buitenschoolse opvang van januari tot maart en van april tot juni is verschuldigd op
de tiende dag die volgt op de eerste dag van het betrokken trimester. Indien deze tiende dag een feestdag is
of een schoolvakantiedag, dan zal de retributie verschuldigd zijn tijdens de eerstkomende schooldag.
§4.de retributie voor de occasionele buitenschoolse opvang is verschuldigd vanaf de dag van de aanvraag
waarop het kind aanwezig is in de opvang;
ARTIKEL 5 - SCHULDVORDERING
§1. A. De retributie moet betaald worden in het schoolgebouw waar het kind naar school gaat met een
bankkaart via de Bancontact terminal.
B. Bij afwijking van punt A, voor occasionele opvangdiensten mag de betaling uitgevoerd worden in het
schoolgebouw door het valideren van een stempelkaart, die gekocht moet worden bij voorkeur via
bankkaart.
§2. Bij niet betaling binnen de 30 dagen volgend op het ogenblik waarop de retributie verschuldigd is zie
artikel 4A, zal een factuur geadresseerd worden aan de schuldenaar die betaald moet worden binnen de
vooropgestelde termijn en volgens de modaliteiten opgenomen op de factuur.
§3. Bij niet-betaling van de retributie binnen de termijn vermeld op de factuur zal het gemeentelijk reglement
in voege treden betreffende invorderingskosten van de gemeentelijke schulden zie artikel 137bis van de
Nieuwe Gemeentewet.
§4. Indien de belastingplichtige krachtens het voormelde decreet van 24 juli 1997 om een aftebetalingsplan
van de kosten heeft verzocht, vindt de terugvordering overeenkomstig § 1 tot en met 3 slechts plaats voor
bedragen die reeds verschuldigd zijn in overeenstemming met de gespreide betalingen die door de
organiserende autoriteit schriftelijk zijn meegedeeld.
ARTIKEL 6 – INWERKINGTREDING
Het huidige reglement is van toepassing vanaf 1 september 2019.
 

ALDUS GEDAAN EN BERAADSLAAGD IN ZITTING.

De Gemeentesecretaris, 
(g) Benjamin Goeders  

De Voorzitter, 
(g) Paul Leroy

VOOR EENSLUIDEND AFSCHRIFT
JETTE, 03 juli 2019

De wd. Gemeentesecretaris,

Eric Janssens  

De Burgemeester,

Hervé Doyen
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