
PROVINCIE VLAAMS-BRABANT GEMEENTE GEETBETS 

Uittreksel uit de notulen van de Gemeenteraad van 20 december 2018 . 

Aanwezig: 

Jean-Pierre Nyns, voorzitter van de raad 

Jo Roggen, burgemeester 

Chris Jamar, derde schepen 

Benny Munten, Ingrid Claes, Bart Vlayen, Germain Vandezande, Eva Prouvé, Sandy Monette, Monique 

Adams, Johan Guldix, Glenn Huveneers, gemeenteraadsleden 

Herman Stiers, Algemeen directeur 

Verontschuldigd: 

Elke Allard, Rik Lassaut, Roland Strouven, Ria Schepmans, schepenen 

Bart Andries, Kevin Huybrechts, gemeenteraadsleden 

In openbare zitting 

 

Retributie ouderbijdrage Buitenschoolse kinderopvang.  

 

De gemeenteraad 

 

Juridische basis: 

1. Het gemeentedecreet, inzonderheid art.42 § 3 en 253 § 1,3°. 

2. Het Besluit van de Vlaamse regering van 16 mei 2014 houdende de subsidievoorwaarden voor 

buitenschoolse gezinsopvang en groepsopvang, inzonderheid art. 30. 

3. De omzendbrief BB-2011/01 “Coördinatie van de onderrichtingen over de gemeentefiscaliteit” van 10 

juni 2011. 

Voorgaande: 
1. De gemeenteraadsbeslissing van 30 december 2013 houdende “Retributie ouderbijdrage 

Buitenschoolse kinderopvang”. 

2. De gemeenteraadsbeslissing van 26 oktober 2015 houdende “Retributie ouderbijdrage Buitenschoolse 

kinderopvang”. 

3. De gemeenteraadsbeslissing van 24 april 2017 houdende "Aanpassing huishoudelijk reglement 

Buitenschoolse kinderopvang Geetbets". 

Probleemstelling: 

De belastingen en retributies dienen door de gemeenteraad vastgesteld te worden voor de aanslagjaren 

2019 tot en met 2024. 

Motivering:  

De laatste verhoging van de ouderbijdragen gebeurde in 2015. Deze bedragen liggen nog steeds tussen de 

minimum en maximumbedragen, bepaald door Kind en Gezin, zodat de prijzen kunnen behouden blijven. 



 

 

Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen. 

 

Artikel 1. 

Vanaf 01 januari 2019 gelden volgende ouderbijdragen in de Buitenschoolse Kinderopvang Geetbets: 

voor- en naschoolse opvang aan € 0,95 per begonnen half uur 

op woensdagnamiddag, schoolvrije en vakantiedagen: 

- voor een opvangperiode van minder dan drie uur: € 4,50 

- voor een opvangperiode van langer dan 3 uur en minder dan 6 uur: € 6,50 

- voor een opvangperiode van meer dan 6 uur: € 11,00. 

Artikel 2. 

Bij gelijktijdige aanwezigheid van kinderen uit eenzelfde gezin wordt 25% korting verleend op de 

ouderbijdrage, deze korting is cumuleerbaar met het sociaal tarief. 

Artikel 3. 

Onder bepaalde voorwaarden kan een gezin genieten van een sociaal tarief (door Kind en Gezin 

vastgesteld op maximum 50% van de opvangtarieven). 

De voorwaarden en bijhorende bewijsstukken zijn als volgt: 

Voorwaarden  Bewijsstuk 

Standaard wordt rekening gehouden met het bruto belastbaar 

gezinsinkomen van het jaar voordien. Bij aanvragen in 2019 is 

dit dus met het inkomen van 2018. Dat moet lager zijn dan € 

18.335,43, verhoogd met € 3.394,38 per bijkomend gezinslid 

  

recentste aanslagbiljet personenbelasting 

Gerechtigd zijn op verhoogde tegemoetkoming van het 

ziekenfonds  

attest ziekenfonds 

gerechtigd zijn op een leefloon of financiële steun equivalent 

leefloon  

attest OCMW 

personen met een lopende collectieve schuldbemiddeling  attest schuldbemiddelaar 

personen die een inkomensvervangende of 

integratietegemoetkoming genieten  

attest FOD SZ 

Artikel 4. 

De betrokken gezinnen worden 2 maanden op voorhand ingelicht over de prijsstijging. 

  



 

 

Artikel 5. 

Afschrift van deze beslissing zal via het digitaal loket overgemaakt worden aan de toezichthoudende 

overheid. 

 

Namens de raad: 

In opdracht: de Algemeen directeur 

get. Herman Stiers 

De voorzitter van de raad 

get. Jean-Pierre Nyns 

Voor eensluidend uittreksel: 

De Algemeen directeur 

 

Herman Stiers 

De voorzitter van de raad 

 

Jean-Pierre Nyns 

 


