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Zitting van 25.11.21

#Onderwerp : Retributie voor de buitenschoolse opvang binnen de gemeentelijke scholen - hernieuwing
van 1 juli 2022 tot en met 31 juli 2025 #

Openbare zitting

FINANCIËLE ZAKEN

Financiën

DE RAAD,
 
Gelet op artikel 117 van de Nieuwe Gemeentewet; 
Gelet op de beraadslagingen van de Gemeenteraad van 25.06.2009 betreffende “avantages sociaux octroyés aux
élèves fréquentant les écoles maternelles et primaires francophones situées sur le territoire de Berchem-Sainte-
Agathe” en “sociale voordelen toegekend aan de leerlingen van Nederlandstalige kleuter- en lagere scholen op
het grondgebied van Sint-Agatha-Berchem”; 
Gelet op de beraadslaging van de Gemeenteraad van 27 augustus 2009 betreffende het algemeen reglement
betreffende de invordering inzake gemeenteretributies;
Gelet op het verslag van de Gemeenteontvanger van 15 juni 2009 waaruit de kostprijs voor de omkadering van de
leerlingen kan bepaald worden zowel qua opvang als qua organisatie van de opvang in functie van de gekozen
omkaderingsnormen;
Aangezien het gemeentebestuur, in functie van de dienst die door onze gemeentescholen wordt aangeboden en
teneinde aan de verwachtingen van de bevolking te voldoen, naschoolse opvang voorziet ’s ochtends, ’s middags,
’s avonds en op woensdagnamiddag; 
Gelet op de beraadslaging van de Gemeenteraad van 2 september 2021 bettreffende de retributie voor de
buitenschoolse opvang binnen de gemeentelijke scholen;
Gezien de financiële situatie van de gemeente;
Op voorstel van het College van Burgemeester en Schepenen;
 
BESLUIT wat volgt:
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HOOFDSTUK I - Retributiegrondslag
 
Artikel 1
Er wordt een retributie geheven op de buitenschoolse opvang in de gemeentescholen.
 
HOOFDSTUK II - Retributieplichtigen
 
Artikel 2
De retributie is verschuldigd door degene die de verantwoordelijkheid draagt voor het kind ingeschreven in de
opvang, meer bepaald de ouders van het kind of elke andere persoon die het kind ten laste heeft.
 
HOOFDSTUK III - Berekening van de retributie
 
Artikel 3
Voor wat betreft de opvang wordt het dagelijks tarief voor de retributie als volgt bepaald:

‘s ochtends (van maandag tot vrijdag): €0,50 voor de volledige periode;

‘s middags (van maandag tot vrijdag): €0,50 voor de volledige periode;

‘s avonds (van maandag tot vrijdag, behalve op woensdag) tot 16u45: €0,60;

‘s avonds (van maandag tot vrijdag, behalve op woensdag) vanaf 16u45 maar vóór 18u: 

kinderen van de kleuterschool: €1,10,

kinderen van de lagere school: €0,75.

Artikel 4
Voor wat betreft de sociaal-culturele activiteiten op woensdagnamiddag (van 13u30 tot 18u) wordt het dagelijks
tarief van de retributie vastgesteld op €5,00.
 
Artikel 5
Voor wat betreft de pedagogische studiedagen van 7u30 tot 18u van maandag tot vrijdag, wordt het dagelijks
tarief van de retributie vastgesteld op €9,00.
 
Artikel 6
De facturatie van de middagopvang gebeurt per abonnement volgens de inlichtingen die door de ouders verschaft
worden bij de aanvang van het schooljaar. Alle kinderen worden verondersteld aanwezig te zijn. Enkel de
kinderen waarvan de ouders in de maand september verklaren dat deze niet op school blijven over de middag
zullen niet gefactureerd worden. Indien deze kinderen toch op school blijven minstens 1 keer per maand zal een
forfaitair bedrag van €12,50 worden aangerekend.
 
Artikel 7
De som van €15,00 zal gefactureerd worden aan de ouders per kind en per aangebroken half uur voor elke
prestatie waarbij het personeel zich genoodzaakt ziet op de ouders te wachten die hun kind niet zijn komen
afhalen na 18u.
 
HOOFDSTUK IV - De inning en de bezwaren
 
Artikel 8
Een factuur zal maandelijks worden overgemaakt aan de ouders, met vermelding van het totaal te betalen bedrag
en het detail der geleverde prestaties. De betaling gebeurt op de hiertoe bestemde rekening van het
gemeentebestuur van Sint-Agatha-Berchem.
 

• 
• 
• 
• 

• 
• 
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Artikel 9
De diensten worden achteraf gefactureerd.
 
Artikel 10
Indien de betaling niet tijdig gebeurt kan het gemeentebestuur alle bestelde diensten schrappen.
 
Artikel 11
Een terugbetaling van de betaalde bedragen kan enkel indien de afwezigheid door een doktersattest wordt
gestaafd en minstens 5 opeenvolgende afwezigheidsdagen omvat. De terugbetalingen gebeuren uitsluitend door
storting op een bankrekening.
 
Artikel 12
Overeenkomstig artikel 145/35 van het wetboek van de inkomstenbelastingen wordt er een belastingvermindering
verleend voor de in het belastbaar tijdperk werkelijk betaalde uitgaven voor de oppas van één of meer kinderen
die de buitenschoolse opvang bezoeken. Hiertoe zal het Gemeentebestuur ten gepaste tijde een fiscaal attest
overhandigen. De inhoud van dit artikel is onderhavig aan de evolutie van de wetgeving op dit gebied.  
 
Artikel 13
De invordering en de geschillen worden beheerd overeenkomstig de bepalingen van het algemeen gemeentelijk
reglement ter zake.
 
HOOFDSTUK V - Overgangsbepalingen
 
Artikel 14
Onderhavig reglement is van toepassing vanaf 1 juli 2022 tot en met 31 juli 2025.

De Raad keurt het voorstel van beraadslaging goed.
24 stemmers : 24 positieve stemmen.

1 bijlage
Redevance pour l’accueil extrascolaire au sein des écoles - 01.07.22-31.0 - av modifs.pdf

ALDUS GEDAAN EN BERAADSLAAGD IN ZITTING.

In opdracht :
De Gemeentesecretaris, 
(g) Philippe Rossignol  

De Voorzitter van de Raad,  
(g) Marc Vande Weyer

VOOR EENSLUIDEND AFSCHRIFT
Sint-Agatha-Berchem, 26 november 2021

In opdracht :
De Gemeentesecretaris,

Philippe Rossignol  

De Burgemeester,

Christian Lamouline
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