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De gemeenteraad, vergaderd in openbare zitting;
Gelet op het Gemeentedecreet;
Gelet op de wetgeving basisonderwijs;
Gelet op het artikel 5 van het decreet van 30.11.2007 betreffende het flankerend
onderwijsbeleid op lokaal niveau, dat bepaalt dat de gemeenten die sociale
voordelen verlenen aan scholen van het eigen schoolbestuur, verplicht zijn dezelfde
voordelen toe te kennen aan de scholen van de andere schoolbesturen, gelegen op
hun grondgebied, als die er om verzoeken;
Gelet op de goedkeuring door de gemeenteraad op 25.06.2013 van het
retributiereglement buitenschoolse kinderopvang;
Overwegende dat in het meerjarenplan als doel wordt gesteld het aanbod
buitenschoolse kinderopvang te evalueren en bij te sturen, met de realisatie van een
overkoepelend aanbod voor alle scholen;
Gelet op het besluit van het college van burgemeester en schepenen van 16.05.2011
waarin CKO ‘t Breugelkind vzw, het huidge Infano vzw, werd aangeduid om de
buitenschoolse kinderopvang voor de Dilbeekse lagere scholen te organiseren;
Overwegende dat de ouderbijdragen geïnd worden door Infano vzw;
Overwegende dat, in het kader van flankerend onderwijsbeleid, voor gezinnen met
beperkte financiële middelen een sociaal tarief kan toegepast worden;
Overwegende dat de financiële situatie van gezinnen kan evolueren waardoor het
correcter is om het sociaal tarief jaarlijks opnieuw te laten aanvragen;
Overwegende dat het OMNIO-statuut niet meer bestaat en vervangen werd door de
verhoogde tegemoetkoming;
Gelet op het besluit van het college van burgemeester en schepenen van 01.06.2015
tot aanpassing van het retributiereglement buitenschoolse kinderopvang;
BESLUIT: met algemene stemmen
ENIG ARTIKEL.- Het retributiereglement buitenschoolse kinderopvang wordt met
ingang van 1 september 2015 vastgesteld als volgt:
Artikel 1.- Met ingang van 01.09.2015 en tot en met 31.08.2017 wordt een retributie geheven
voor de voor- en naschoolse opvang, de opvang op schoolvrije dagen, de vakantiewerking en

de opvang bij speelpleinwerking, georganiseerd op initiatief van gemeentebestuur Dilbeek
door Infano vzw, Keizerstraat 35 - 1740 Ternat.
Artikel 2.- Het basistarief, vastgesteld op 01.09.2013, voor ochtend- en avondtoezicht in de
scholen is € 1,00 per begonnen half uur. Bij opvang van twee of meer kinderen uit hetzelfde
gezin, bij gelijktijdige aanwezigheid, wordt voor elk kind een korting van 25% toegepast.
Artikel 3.- Het college van burgemeester en schepenen wordt gemachtigd om op het
basistarief jaarlijks de gezondheidsindex toe te passen en het bedrag af te ronden naar de
volgende decimaal. De eerste indexatie vond plaats op 1 september 2014.
Artikel 4.- De tarieven voor opvang op schoolvrije dagen en voor de vakantiewerking zijn
gelijkgesteld aan de maximumtarieven die Kind & Gezin hanteert voor een IBO.
Bij opvang van twee of meer kinderen uit hetzelfde gezin, bij gelijktijdige aanwezigheid, wordt
voor elk kind een korting van 25% toegepast.
Artikel 5.- Het tarief voor ochtend- en avondtoezicht bij de speelpleinwerking bedraagt 50%
van het geïndexeerde basistarief. Bij dit tarief is geen korting mogelijk.
Artikel 6.- De tarieven bij te laat komen worden als volgt geregeld: een ouder die door
onvoorziene omstandigheden niet vóór 18u kan ophalen, dient hiervoor de regiocoördinator
van Infano vzw te verwittigen. Het geïndexeerde basistarief per overschreden half uur loopt
dan gewoon door. Indien de ouders niet verwittigen, dient een supplement van € 7,50 per
begonnen half uur per kind betaald te worden.
Artikel 7.- Als de financiële situatie van de ouder(s) daartoe aanleiding geeft, kan een sociaal
tarief gehanteerd worden. Dit sociaal tarief bedraagt -50% van de ouderbijdrage. Hierbij blijft
de korting van -25% gelden voor gezinnen met twee of meer kinderen die gelijktijdig gebruik
maken van de opvang. Voor Dilbeekse gezinnen kan het sociaal tarief toegestaan worden
indien zij over een participatiepas beschikken of over een attest van verhoogde
tegemoetkoming. Voor niet-Dilbeekse gezinnen kan het sociaal tarief toegestaan worden
indien zij over een attest beschikken van verhoogde tegemoetkoming. Het sociaal tarief dient
elk jaar vóór 31 maart (opnieuw) aangevraagd te worden. Bij een aanvraag na 31 maart zal
het sociaal tarief (opnieuw) worden toegekend in de maand volgend op de maand waarin de
(hernieuwde) aanvraag gebeurt. Het sociaal tarief en de gemeentelijke participatiepas zijn
evenwel niet toepasbaar bij ochtend- en avondtoezicht bij de speelpleinwerking.
Artikel 8.- De ouder(s) ontvangen maandelijks een factuur van Infano vzw in opdracht van het
gemeentebestuur Dilbeek.
Bij het niet betalen van de factuur wordt door Infano vzw op de vervaldag van de factuur een
mail ter herinnering van de openstaande factuur verstuurd, een eerste aanmaning via post op
de vervaldag van de herinnering en een tweede aanmaning aangetekend per post op de
vervaldag van de eerste aanmaning. Voor deze tweede zending wordt een administratieve
kost aangerekend, bepaald in het reglement gemeentelijke prestaties. Indien de betaling nog
steeds niet gebeurd is op de vervaldag van de tweede aanmaning, zal de gemeente de inning
laten gebeuren via een burgerlijke rechtsvordering.
Artikel 9.- De ouder(s) die de betalingen verrichten via domiciliëring krijgen een korting van 5
% op het factuurbedrag, met uitzondering van de facturen voor opvang ter gelegenheid van
de speelpleinwerking.
Artikel 10.- Overeenkomstig artikel 186 van het Gemeentedecreet wordt dit
retributiereglement bekendgemaakt via de gemeentelijke website.

Artikel 11.- Overeenkomstig artikel 253 van het Gemeentedecreet wordt dit
retributiereglement overgemaakt aan de provinciegouverneur.
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