
 
Provincie Vlaams-Brabant 

UITTREKSEL UIT DE NOTULEN  
Arrondissement Halle-Vilvoorde VAN DE GEMEENTERAAD 

  
GEMEENTEBESTUUR Zitting van donderdag 29 oktober 2015 

van  
SINT-PIETERS-LEEUW  

  

  
 

Aanwezig : Luc Deconinck, burgemeester-voorzitter; 
Jos Speeckaert, Jan Desmeth, Luc Van Ruysevelt, Marleen De Kegel, 
Lucien Wauters, Gunther Coppens, Bart Keymolen, schepenen;  

Jean Cornand, Annie Mathieu, Kathleen D'Herde, Marleen Bosmans,  
Joseph Van Cutsem, Wim Peeters, Praxedes Vargas-Garcia, Georgios 
Karamanis, Eddy Longeval, Lydie De Smet, Guy Jonville, Michel 
Miedzinski, Jenny Sleeuwaegen, Nicole Billens, Gust Crabbe, Katleen 
Bury, Raymond Stiens, Herwig Smeets, Hilde Van Impe, Kim Paesmans, 
Godefroid Pirsoul, Raimondo Palermo, Alain Carremans, leden; 

Paul Defranc, OCMW-voorzitter / schepen. 
Walter Vastiau, gemeentesecretaris. 

 
Dienst  Buitenschoolse kinderopvang 
 
Raad nr. Onderwerp 

2015OK061040 Reglement retributie Buitenschoolse Kinderopvang - Schooldagen - goedkeuring 

 
De Raad, 

 
Aanleiding 

 

Omwille van efficiëntiewinst binnen de organisatie van de operationele werking van de 
Buitenschoolse Kinderopvang, kan de ouderbijdrage voor het middagtoezicht worden 
verlaagd van € 0,33 naar € 0,25. 
 
Omwille van  de uitbreiding van het aantal leerlingen in de Gemeentelijke Kleuterschool Puur 
Natuur wordt de Buitenschoolse Kinderopvang uitgebreid van 14.00 uur tot 18.00 uur.  

 
Juridische gronden 

 
- Wet van 29 mei 1959 tot wijziging van sommige bepalingen van de 

onderwijswetgeving, inzonderheid artikel 33. 

- Besluit van de Vlaamse Executieve van 24 juli 1991 houdende bepaling van de 
begrippen gezondheidstoezicht en sociale voordelen. 

- Ministeriële omzendbrief van 25 juli 1991 betreffende gezondheidstoezicht en sociale 
voordelen vanaf het schooljaar 1991-1992. 

- Raadsbeslissing dd. 28 januari 2010 betreffende de reorganisatie buitenschoolse 
kinderopvang – principebeslissing – goedkeuring. 

- Gemeentedecreet van 15 juli 2005, met latere wijzigingen. 
 
Adviezen en visum 

 
Advies Lokaal Overleg Kinderopvang dd. 19/10/2015. 
 

 
 



Motivering 

 
Beleidsdoelstelling ‘De kinderopvang coördineren en regisseren om het aanbod te stimuleren 
en optimaal te benutten’ – actieplan 2.3: BKO op kwaliteitsvolle manier optimaliseren en 
mogelijk verhogen kostendekkingsgraad. 
 
Financiële impact 

 
De uitgaven werden opgenomen in de gemeentebegroting. 
 
Met 30 stemmen voor (Luc Deconinck, Jos Speeckaert, Jan Desmeth, Luc Van Ruysevelt, 

Marleen De Kegel, Lucien Wauters, Gunther Coppens, Bart Keymolen, Marleen Bosmans, Wim 

Peeters, Nicole Billens, Gust Crabbe, Katleen Bury, Raymond Stiens, Herwig Smeets, Hilde Van 

Impe, Kim Paesmans, Kathleen D’Herde, Joseph Van Cutsem, Alain Carremans, Jean 

Cornand, Annie Mathieu, Praxedes Vargas-Garcia, Georgios Karamanis, Lydie De Smet, 

Michel Miedzinski, Godefroid Pirsoul, Raimondo Palermo, Eddy Longeval, Jenny 

Sleeuwaegen), 1 stem tegen (Guy Jonville) en 0 onthoudingen 

 

Besluit 

 
Artikel 1. Op schooldagen wordt er voor de kinderen van de gemeentelijke 

basisscholen voor aanvang van de lessen, na de lessen, ’s middags, alsook 
woensdagnamiddag opvang georganiseerd.  
 

De voorschoolse opvang start om 7.00 uur, duurt tot een kwartier vóór het 
aanvang van de lessen en mag niet langer dan 1.30 uur duren. 
 
De naschoolse opvang start ten vroegste een kwartier na het beëindigen van 
de lessen, duurt tot 18.00 uur en mag niet langer dan 2.35 uur duren. 
 

De middagopvang zonder onderscheid tussen middagopvang en 
middagmaalopvang, duurt maximum één uur. 
 
De opvang op woensdagmiddag start een kwartier na het beëindigen van 
de lessen en duurt tot 18.00 uur. 
 

(15 min. voor en na de lessen worden beschouwd als de normale 
aanwezigheid van een kind op school) 

 
Artikel 2. De ouderbijdrage per kind dat op schooldagen effectief gebruik maakt van 

de opvang vermeld in artikel 1, wordt als volgt vastgesteld: 

 

Opvang Van / tot Ouderbijdrage 

  Eerste kind Vanaf het 

tweede kind 

dat 

gelijktijdig 

wordt 

opgevangen 

Voorschools 7.00 uur tot een ½ 

uur vóór het 

aanvangen van 

de lessen 

€ 0,96 per 

begonnen 

half uur 

€ 0,72 

 
 



Middag  Gedurende 1 uur € 0,25 € 0,25 

Woensdagnamiddag Een ½ uur na het 

beëindigen van 

de lessen tot 18.00 

uur 

€ 0,96 per 

begonnen 

half uur 

€ 0,72 

Avond Een ½ uur na het 

beëindigen van 

de lessen tot 18.00 

uur 

€ 0,96 per 

begonnen 

half uur 

€ 0,72 

 
De bedragen vermeld in bovenstaande kolom worden gekoppeld aan de 
gezondheidsindex – cijfer maart van het kalenderjaar, toepassing vanaf 01/09 
van het betreffende kalenderjaar(voor de duur van het volledig schooljaar). 

 

Artikel 3. Aan de instellingen van het gesubsidieerd vrij- en van het 

gemeenschapsonderwijs kunnen voor wat de voorschoolse, naschoolse en 
middagopvang op schooldagen betreft sociale voordelen worden 
toegekend volgens de normen vastgesteld in de artikelen 1 tot en met 4 voor 
het gemeentelijk onderwijs en dit overeenkomstig de bepalingen van Besluit 
van de Vlaamse Executieve van 24 juli 1991 en de ministeriële omzendbrief 
van 25 juli 1991 vermeld in de aanhef. 

De tussenkomst ten laste van de gemeentekas voor het begeleidend 
personeel wordt vastgesteld op het uurloon in de weddeschaal E1 
vermeerderd met de patronale bijdrage. 

 

Artikel 4. Op pedagogische studiedagen en op facultatief vrije dagen wordt in de 

gemeentelijke basisscholen Wegwijzer, ’t Populiertje en Den Top opvang 
georganiseerd van 7.00 uur tot 18.00 uur. Kinderen van Puur Natuur kunnen op 
deze dagen opgevangen worden in Den Top. 

 

Artikel 5. De ouderbijdrage per kind dat op pedagogische studiedagen en op 
facultatief vrije dagen effectief gebruik maakt van de opvang vermeld in 

artikel 4, wordt als volgt vastgesteld: 
 

Kinderen Ouderbijdrage per dag 

 Eerste kind Vanaf het tweede 

kind dat gelijktijdig 

wordt 

opgevangen 

gedomicilieerd in Sint-Pieters-

Leeuw 

€ 10,00 € 7,50 

waarvan de ouders 

gedomicilieerd zijn in Sint-Pieters-

Leeuw 

€ 10,00 € 7,50 

van personeelsleden van de 

gemeente, het OCMW en de 

politie. 

€ 10,00 € 7,50 

niet gedomicilieerd doch 

schoollopend in Sint-Pieters-

Leeuw 

€ 15,00 € 15,00 

De tarieven worden gefactureerd per dag.  
Begeleid(st)ers die slechts een halve dag werken tijdens de vakantieperiodes 



en facultatieve verlofdagen, kunnen hun kinderen een halve dag naar de 

opvang brengen en betalen dan 50% van de vastgestelde dagprijs voor de 
opvang van hun eigen kinderen. 

 

Artikel 6. Voor de organisatie van de buitenschoolse opvang, zowel op schooldagen 
als op facultatieve vrije dagen en pedagogische studiedagen, wordt gebruik 
gemaakt van een badge- en scansysteem om de aanwezigheden van de 

kinderen te registreren. De kinderen die van de opvang gebruik maken krijgen 
één gratis sleutelhanger en scancode. De scancode moet zichtbaar 
bevestigd worden aan de boekentas. Als de ouders een nieuwe sleutelhanger 
aanvragen omwille van verlies, dan zal hiervoor een kostprijs van € 5,00 
aangerekend worden bij de volgende factuur. 

 

Artikel 7. Vanaf de 3de keer/schooljaar dat ouders hun kind na 18.00 uur afhalen wordt 
aan de ouders een boete van 10,00 €/keer/kind aangerekend. 

 

Artikel 8. Alle kosten van dit reglement worden maandelijks aangerekend via een 
factuur. 

 

Artikel 9. Deze beslissing treedt in werking op 1 januari 2016. 
 
Artikel 10. De gemeenteraadsbeslissing dd. 18 december 2014 houdende wijziging 

retributie voor buitenschoolse kinderopvang - schooldagen, wordt met ingang 
van 1 januari 2016 opgeheven. 

 
In opdracht : 
De Gemeentesecretaris,  De Voorzitter,  
(get.) Walter Vastiau (get.) Luc Deconinck 
 

VOOR EENSLUIDEND AFSCHRIFT 

Sint-Pieters-Leeuw, 16 november 2015 
 

 
De Gemeentesecretaris,  De Burgemeester,  
 
 

Walter Vastiau Luc Deconinck 
 
 


