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Ref. 551
RETRIBUTIEREGLEMENT VOOR HET LEVEREN VAN DIVERSE DIENSTEN EN PRODUCTEN IN HET
GEMEENTELIJK ONDERWIJS.
DE GEMEENTERAAD
Gelet op het gemeentedecreet;
Gelet op de grondwet, inzonderheid art. 170 §4;
Gelet op het decreet van 30 mei 2008 betreffende de vestiging, de invordering en de geschillenprocedure van
provincie- en gemeentebelastingen, latere wijzigingen en uitvoeringsbesluiten;
Gelet op het decreet basisonderwijs van 25 februari 1997 en latere wijzigingen;
Gelet op de omzendbrief BaO 2007/05: kostenbeheersing in het basisonderwijs;
Gelet op het decreet van 20 april 2001 betreffende de organisatie van het personenvervoer over de weg en
later wijzigingen;
Gelet op het besluit van de Vlaamse regering betreffende het geregeld vervoer, de bijzondere vormen van
geregeld vervoer, het vervoer voor eigen rekening en het ongeregeld vervoer en latere wijzigingen;
Gelet op de omzendbrief NO/2008/02;
Overwegende dat het schoolbestuur in samenspraak met de gemeentelijke basisscholen wenst over te gaan tot
een bijsturing van de financiële kasstromen in het gemeentelijk onderwijs;
Overwegende dat daartoe alle te ontvangen gelden zullen worden ingevorderd door het gemeentebestuur en
niet langer door de scholen zelf;
Overwegende dat daartoe de nodige retributies dienen te worden vastgesteld door de gemeenteraad;
Overwegende dat het prijzenbeleid van de gemeentelijke basisscholen enkel diende te worden bijgestuurd voor
wat betreft de kinderopvang (nieuw) en het busvervoer (conform omzendbrief NO/2008/02);
Gelet op het amendement van de CD&V fractie om artikel 1 van het besluit als volgt aan te vullen: “met
uitzondering van de retributie vervat onder artikel 2, §5 Kinderopvang van onderhavig besluit, die pas in
werking treedt met ingang van 1 januari 2014.”;
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Gelet op de stemming over dit amendement:
19 ja-stemmen;
Overwegende dat dit amendement bijgevolg wordt aanvaard;
Gelet op het amendement van de CD&V fractie om in artikel 2, §5 het einduur van de betalende kinderopvang
te beperken tot 8.00 uur in plaats van 8.15 uur;
Gelet op de stemming over dit amendement:
14 ja-stemmen (Pierre Deneyer, Patrick Decat, Armand Biesemans, Ludo Persoons, Claudine Carels, Marc
Deteye, Ludo Van Paepegem, Kurt Penninck, Maria De Beuf, Lutgarde De Borre, Marleen Merckaert, Sara De
Pelsemaeker, Melissa Van Eesbeek, Veerle Dero);
5 neen-stemmen (Jean-Paul Souffriau, Jonas De Boeck, An Werst, Dirk Hauters, Rudy Thiebaut),
Overwegende dat dit amendement bijgevolg wordt aanvaard;
Gelet op het amendement van de N-VA fractie om het eerste uur aansluitend op de schooluren de kinderopvang
gratis te laten;
Gelet op de stemming over dit amendement:
5 ja-stemmen (Jean-Paul Souffriau, Jonas De Boeck, An Werst, Dirk Hauters, Rudy Thiebaut),
14 neen-stemmen (Pierre Deneyer, Patrick Decat, Armand Biesemans, Ludo Persoons, Claudine Carels, Marc
Deteye, Ludo Van Paepegem, Kurt Penninck, Maria De Beuf, Lutgarde De Borre, Marleen Merckaert, Sara De
Pelsemaeker, Melissa Van Eesbeek, Veerle Dero);
Overwegende dat dit amendement bijgevolg niet wordt aanvaard;
Gelet op het amendement van de N-VA fractie om in artikel 2, §3 de prijs van het water goedkoper te maken;
Gelet op de stemming over dit amendement:
5 ja-stemmen (Jean-Paul Souffriau, Jonas De Boeck, An Werst, Dirk Hauters, Rudy Thiebaut),
14 neen-stemmen (Pierre Deneyer, Patrick Decat, Armand Biesemans, Ludo Persoons, Claudine Carels, Marc
Deteye, Ludo Van Paepegem, Kurt Penninck, Maria De Beuf, Lutgarde De Borre, Marleen Merckaert, Sara De
Pelsemaeker, Melissa Van Eesbeek, Veerle Dero);
Overwegende dat dit amendement bijgevolg niet wordt aanvaard;
BESLUIT :

14 ja-stemmen (Pierre Deneyer, Patrick Decat, Armand Biesemans, Ludo Persoons, Claudine
Carels, Marc Deteye, Ludo Van Paepegem, Kurt Penninck, Maria De Beuf, Lutgarde De Borre,
Marleen Merckaert, Sara De Pelsemaeker, Melissa Van Eesbeek, Veerle Dero) bij 5 onthoudingen
(Jean-Paul Souffriau, Jonas De Boeck, An Werst, Dirk Hauters, Rudy Thiebaut).

Artikel 1. :

Voor het schooljaar 2013-2014 wordt ten behoeve van de gemeente Galmaarden een retributie
gevestigd op het leveren van diensten en producten in functie van de werking van de
gemeentelijke basisscholen, met uitzondering van de retributie vervat onder artikel 2, §5
Kinderopvang van onderhavig besluit, die pas in werking treedt met ingang van 1 januari 2014.

Artikel 2. :

De retributies op het leveren van diensten en producten in functie van de werking van de
gemeentelijke basisscholen worden als volgt goedgekeurd:
§1.
-

Diensten die vallen onder de scherpe maximumfactuur per schooljaar:
zwemmen: 1 euro per zwembeurt
turntruitje: 5 euro (gratis voor leerlingen van het eerste leerjaar en voor nieuwe
leerlingen)
toneelbezoek, tentoonstellingen, eendaagse schoolreizen, sportdagen en diverse
uitstappen die tijdens de schooluren worden aangeboden: retributie gelijk aan de reële
netto toegangs- of kostprijs.
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§2.

Diensten die vallen onder de maximumfactuur per schoolloopbaan:
De meerdaagse uitstappen (bos- en zeeklassen,…) worden aangeboden tegen de reële
netto-kostprijs.

§3.
-

Verkoop van maaltijden, soep en dranken
Kleuters:
Melk, chocomelk, fruitsap, water en soep: 0,30 euro per drank
Warme maaltijd: 1,60 euro per maaltijd

-

Lagere school:
Melk, chocomelk, fruitsap, water en soep: 0,40 euro per drank
Warme maaltijd: 2,70 euro per maaltijd

§4.

Schoolbus
De tarieven voor het schoolbusvervoer worden conform de omzendbrief NO/2008/02
gelijkgesteld met de prijzen voor het vervoer van reizigers op het net van het stads- en
streekvervoer van het Vlaamse Gewest, i.c. de Buzzy Pass.
Deze tarieven bedragen voor het schooljaar 2013-2014:
23,50 euro per maand
66 euro voor 3 maanden
182 euro voor het volledige schooljaar
Conform de biljetprijs wordt de kostprijs per dag vastgesteld op 1,30 euro.
Kleuters zijn vrijgesteld van deze tarieven en reizen gratis.
Vanaf een tweede busgebruiker in hetzelfde gezin, wordt een gezinskorting van 20%
toegestaan. De derde en volgende busgebruiker(s) uit hetzelfde gezin reizen gratis. Als
bewijsstuk wordt enkel een officieel attest van ‘samenstelling gezin’ aanvaard.
Houders van een WIGW-kaart die voor een volledig schooljaar betalen, betalen slechts
36 euro op voorlegging van de WIGW-kaart.
Houders van een 'attest verhoogde tegemoetkoming geneeskundige zorgen', die voor
een volledig schooljaar betalen, betalen slechts 36 euro op voorlegging van het
zogenaamde Omnio-attest, uitgereikt door een erkend ziekenfonds.
Lagere schoolkinderen (6 tot 12 jaar) kunnen op basis
verminderingskaart ‘groot gezin’ genieten van gratis vervoer.

§5.
-

-

van

een

geldige

Kinderopvang
De retributies voor de deelname aan de binnenschoolse kinderopvang worden
overgenomen uit het huishoudelijk reglement kinderopvang en bedragen:
voor- en naschools: 0,50 euro per begonnen half uur
’s ochtends: van 6.30 tot 8 uur
’s avonds: van 16 tot 18 uur
op woensdagnamiddag: van 12 tot 18 uur
middagtoezicht: gratis
laattijdig afhalen, na 18u: 5 euro per begonnen half uur per kind

Vrijstellingen:
kinderen die voor de heen- en terugreis van thuis naar school aangewezen zijn op het
busvervoer georganiseerd door het gemeentebestuur
Kinderen van personeelsleden belast met de binnenschoolse kinderopvang.
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-

Kinderen van personeelsleden belast met het onderhoud van de school voor zover ze
voor het uitoefenen van hun dagtaak genoodzaakt zijn hun eigen kinderen in de opvang
onder te brengen.
Kinderen van leerkrachten van de betreffende school voor zover ze voor het uitoefenen
van hun dagtaak genoodzaakt zijn hun eigen kinderen in de opvang onder te brengen.
Periodes voor en na schooltijd buiten de vermelde opvanguren.
Op woensdagnamiddag enkel voor deelname aan door de school georganiseerde extramurosactiviteiten en gedurende de duurtijd van deze activiteiten.

Sociale kortingen:
Bij gelijktijdige opvang van 2 kinderen van hetzelfde gezin: 25% korting voor het
tweede kind;
Bij gelijktijdige opvang vanaf 3 kinderen van hetzelfde gezin: 50% korting voor het
derde en volgende kinderen;
Afgifte van een document ‘samenstelling gezin’ als bewijsstuk is vereist.
Ouders die in aanmerking komen voor een schooltoelage basisonderwijs, zoals voorzien
in het decreet van 8 juni 2007, nadat zij het bewijs “Toekenning van een toelage” aan
de coördinator bezorgd hebben: 25% korting op de totale factuur.
§6.

Persoonlijke facultatieve uitgaven
Voor uitgaven zoals klasfoto’s, abonnementen voor tijdschriften, nieuwjaarsbrieven en
dergelijke meer worden de kosten integraal doorgerekend aan de aanvrager.

§7.

Onvoorziene diensten of producten
Met betrekking tot onvoorziene diensten of producten die passen binnen het
lessenpakket en binnen de betreffende maximumfacturen zal eveneens het principe van
de integrale doorrekening van de kostprijs worden gehanteerd.

Artikel 3. :

De retributie is verschuldigd door de ouder(s) of voogd van het kind en door al wie
overeenkomstig het Burgerlijk Wetboek (rechtstreeks of onrechtstreeks) gehouden is tot de
betaling van de kosten in het kader van de plicht tot levensonderhoud en opleiding van het
kind.

Artikel 4. :

De retributie is te betalen binnen de 30 dagen na factuurdatum.

Artikel 5. :

Bij niet-betaling zal de retributie worden ingevorderd via dwangbevel overeenkomstig artikel 94
van het gemeentedecreet met het oog op de invordering van onbetwiste en opeisbare nietfiscale schuldvorderingen.

Artikel 6. :

Een afschrift van dit besluit wordt bezorgd aan de provinciegouverneur van Vlaams-Brabant met
het oog op de uitoefening van het bestuurlijk toezicht.
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