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GEMEENTELIJKE RETRIBUTIE TER INNING VAN SCHOOLONTVANGSTEN VAN ALLERLEI AARD GOEDKEURING VAN DE GECOÖRDINEERDE VERSIE.
Juridische grond
Decreet Basisonderwijs van 25 februari 1997, en latere wijzigingen.
Decreet van 30 mei 2008 (met latere wijzigingen) betreffende de vestiging, de invordering en
de geschillenprocedure van provincie- en gemeentebelastingen.
Decreet overlokaal bestuur van 22 december 2017, en latere wijzigingen, meer bepaald de
artikelen 40 en 41 (houdende de bevoegdheden van de gemeenteraad), artikel 177
(houdende de bevoegdheid van de financieel directeur), de artikelen 286 tot en met 288

(houdende de bekendmaking besluiten en de gemeentelijke webtoepassing) en de artikelen
326 tot en met 341 (houdende het bestuurlijk toezicht).

Omzendbrief Ba0/2007/05 van 22 juni 2007 ‘kostenbeheersing in het basisonderwijs’, zoals
gewijzigd op 11 april 2016, en latere wijzigingen.
Omzendbrief KB/ABB

2019/2 van

15

februari

2019

houdende

coördinatie

van

de

onderrichtingen over de gemeentefiscaliteit.
Gemeenteraadsbesluit van 20 september 2016 houdende gemeentelijke retributie ter inning
van schoolontvangsten van allerlei aard.
Motivering
De kosten die buiten de kosteloosheid vallen en buiten de maximumfactuur kunnen
doorgerekend worden aan de ouders via een bijdrageregeling.
De tarieven van de nieuwjaarsbrieven en de turn T-shirts variëren elk schooljaar van prijs, de
gemeenteschool wil kostenbesparend werken. Derhalve dient artikel 2, punt 3 van het
gemeenteraadsbesluit van 20 september 2016 betreffende gemeentelijke retributie ter inning
van schoolontvangsten van allerlei aard aangepast te worden.

Financieel kader
e

De ontvangsten zijn voorzien in het meerjarenplan.

Stemresultaat
met algemeenheid van stemmen
Besluit
Artikel 1
Artikel 2

Er wordt met ingang vanaf heden een gemeentelijke retributie gevestigd ter inning

van schoolontvangsten van allerlei aard.

Het bedrag van de retributie wordt als volgt vastgesteld voor:
1.

Eetmalen (*)

—

Maaltijd kleuter: € 2,05 per maaltijd.

—

Maaltijd lager: € 2,65 per maaltijd.

—

Maaltijd leerkrachten: € 3,58 per maaltijd.

—

Soep: € 0,30.

(®) Deze retributie zal telkens herbekeken worden bij iedere tariefwijziging
ingevolge de voorwaarden van de overheidsopdracht of ingevolge een nieuw
uitgeschreven overheidsopdracht. De retributie wordt vastgelegd tussen de
effectieve kostprijs als ondergrens en de effectieve kostprijs verhoogd met 1 euro
als bovengrens. Het college van burgemeester en schepenen wordt expliciet
gemachtigd deze tarieven vastte stellen tussen beide grenzen en dit gedurende de
volledige geldigheid van het retributiereglement.
2.

_Extra-murosactiviteiten (dubbele maximumfactuur)

—

Scherpe maximumfactuur:
Eris een retributie verschuldigd tegen kostende prijs voor de inrichting van
ééndaagse
extra-murosactiviteiten
(schoolreizen,
leeren
cultuuruitstappen, sportactiviteiten....).

—

Maximumfactuur:

Er is een retributie verschuldigd voordeinrichting van meerdaagse extramurosactiviteiten (bosklas, ponyklas). De retributie bedraagt de kostprijs
vermeerderd met 5 %.
Het maximumbedrag van de scherpe maximumfactuur en de maximumfactuur
wordt bepaald door Vlaams Ministerie van Onderwijs en Vorming. Dit bedrag is
indexeerbaar. De vergelijkingsbasis is steeds de gezondheidsindex van de maand
van hetzelfde kalenderjaar waarin het schooljaar begint.
3.

Diverse dienstverleningen:
—

Artikel 3

Nieuwjaarsbrief: tegen kostendeprijs.

—

Turn T-shirt: tegen kostendeprijs.

—

Noodlunch (of broodje): tegen kostendeprijs.

—

Medische kosten: tegen kostende prijs.

Alle andere mogelijke ontvangsten die door de gemeenteschool worden geïnd in
de loop van het schooljaar gebeuren tegen kostprijs, na een beslissing terzake van
het college van burgemeester en schepenen.

Artikel 4

De retributie is verschuldigd door de ouders van de leerlingen 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,
opvoeding en opleiding van het kind. De retributie voor de maaltijd leerkrachten is
verschuldigd door deleerkrachten.

Artikel 5

De verschuldigde retributie wordt via factuur overgemaakt. De retributie wordt
ingevorderd door overschrijving binnen de 30 dagen na de verzending van de
factuur op de bankrekening van de gemeente met vermelding van de op de factuur
opgegeven referentie of gestructureerde mededeling.
Bij gebrek aan betaling in der minne zal de invordering van de retributie gebeuren:

Artikel 6

o

voor de onbetwiste niet-fiscale ontvangsten: overeenkomstig artikel 177 van
het decreet Lokaal Bestuur;

o

voor betwiste niet-fiscale ontvangsten: overeenkomstig de wetsbepalingen
betreffende de burgerlijke procedure.

Dit besluit wordt online bekendgemaakt op de gemeentelijke webtoepassing en
gemeld aan de toezichthoudende overheid.
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