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Raad voor Maatschappelijk Welzijn GOEDGEKEURD 
Besluit Zitting van 23 september 2021

OCMW - Buitenschoolse kinderopvang

5 2021_RMW_00031 Buitenschoolse kinderopvang Scooby-Doo: aanpassing 
retributiereglement - Goedkeuring

Samenstelling:

Aanwezig:
de heer Stijn Van Baelen, Voorzitter Raad voor maatschappelijk welzijn; de heer Marc Vanherk, Lid; 
de heer Erik Vanmierlo, Lid; mevrouw Lieve Theuwissen, Lid; mevrouw Mia Croonen, Lid; de heer 
Mathieu Damen, Lid; mevrouw Geertje Das, Lid; mevrouw Sylvia Dries, Lid; de heer Toon Geusens, 
Lid; mevrouw Nicole Ketelbuters, Lid; de heer Bert Schelmans, Lid; de heer Guido Schonkeren; de 
heer Friedo Steensels, Lid; de heer Jos Vanmontfort, Lid; de heer Jan Verjans, Lid; mevrouw Sara 
Vrolix, Lid; mevrouw Lieve Willems, Lid; de heer Tom Wertelaers, Lid; mevrouw Ann Vande Weyer, 
Lid; de heer Pieter Schuurmans, Lid; mevrouw Anja Smids; de heer Eddie Brebels, Algemeen 
directeur

Afwezig:
mevrouw Ann Bernaerts, Lid; de heer Luc Martens, Lid

Beschrijving
Aanleiding en context
Gezonde dranken en tussendoortjes in de buitenschoolse kinderopvang:
Er wordt aandacht geschonken aan het belang van een gezonde voeding, ook in de buitenschoolse 
kinderopvang, zodat kinderen essentiële stoffen opnemen voor een goede groei en ontwikkeling.
Dit zijn de uitgangspunten: 

 Water: Kleuters drinken best 1 liter per dag, vanaf 6 jaar 1,5 liter per dag.
 Tussendoortjes: 2 tot 3 per dag, aanvullend op de 3 hoofdmaaltijden,  fruit (2 stuks/dag), 

groenten en melkproducten (350-500 ml). 
 Ook een gezond gewicht is belangrijk. Kinderen met overgewicht op jonge leeftijd hebben 

meer kans op overgewicht later. Overgewicht op een jonge leeftijd kan ook zorgen 
voor psychosociale stress en een laag zelfbeeld.

 Smaakvoorkeuren en eetgewoonten worden op jonge leeftijd gevormd. Kinderen leren 
smaken appreciëren door herhaaldelijk aan te bieden. 

 Fruitsap is natuurlijk beter dan frisdrank maar bevat evenveel calorieën/energie (suikers) en is 
niet goed voor de tanden (zuren). Daarom is het beter om dit niet dagelijks aan te bieden 
maar eerder uitzonderlijk, bijvoorbeeld bij een activiteit. Frisdranken worden natuurlijk nog 
steeds vermeden in de opvang. 

 Voorverpakte koeken leveren in het algemeen veel vet en/of suiker en weinig voedingsstoffen 
en passen daarom niet in een gezond voedingspatroon. 

Argumentatie
Bedoeling is een gezonder eetpatroon bij de kinderen aankweken en het gezondheidsbeleid van de 
scholen volgen omtrent tussendoortjes, daarom wordt de verkoop van koeken en drank in de opvang 
geschrapt. Kinderen mogen vanaf 01/10/2021 wel zelf een stuk fruit (bij voorkeur), een koek of een 
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drankje meenemen, in een fruit- of koekendoosje. Ouders hoeven tijdens schooldagen niets mee te 
geven aangezien de kinderen in de namiddag nog een eetmoment hadden op school. Er wordt op 
woensdag een fruit/groenten-dag georganiseerd waarop gratis een stuk fruit en/of groenten 
word(t)(en) aangeboden. 
Er wordt ook gratis water aangeboden alsook halfvolle witte melk tijdens het ontbijtmoment. Het 
drinken van water wordt in de opvang gestimuleerd. Er worden zelden (uitzonderlijk aanbod) koeken, 
worstenbroodjes, ijs, chips, chocolade,… aangeboden. Noten zijn af te raden bij kinderen onder 4 jaar 
(verslikkingsgevaar). 
De kinderen worden op weg geholpen door gesneden fruit aan te bieden (op een speelse fruit- en 
waterkar). Ouders zullen ook meer bewustgemaakt moeten worden om een gezond tussendoortje 
mee te geven. 
Nadelen: 

 Geen inkomsten meer voor koek en drank (€ 0,60/ consumptie). De aankoop en verkoop van 
koek en drank is een nul-operatie.
Bijdrage van de ouders voor enkel koek en drank:

o 2016      € 2.052,00
o 2017      € 2.886,00
o 2018      € 3.000,00
o 2019      € 3.940,20
o 2020      € 2.068,80 (coronajaar)

 Groenten en fruit zijn duurder dan koeken (maar dit wordt maar 1x/ week aangeboden dus 
hoeven er geen extra budgetten voorzien te worden).

 Door te vragen om de tussendoortjes mee te geven in een doosje, worden papiertjes die 
achterblijven in de kinderopvang vermeden (afvalvermindering). Dit is wel enkel 
afvalvermindering in de BKO, het afval blijft thuis achter. Deze maatregel wordt wel toegepast 
om het beleid van de scholen te volgen (= ook duidelijker voor ouders). 

Andere voordelen:
 Minder administratie:

o Registreren van verkoop. 
o Geen administratie meer rond vervaldata van de aangekochte producten en het 

noteren van de allergenen (elk etiket van de diverse aankopen moet nagekeken 
worden op allergenen).

 Sommige kinderen mochten wel een koek, andere niet. Dat zorgde voor ongelijkheid 
gecreëerd in/door de opvang.

 De factuur voor opvang wordt voor de ouders minder hoog.
 Personeelskost om maandelijks inkopen te doen vermindert enorm = tijdsbesparend.  
 Niet meer moeten sleuren met drank = rugsparend.
 De aankoopprocedure voor koek en drank kan geoptimaliseerd worden. Door enkel water en 

fruit/groeten aan te bieden, kan er gezocht worden naar een vaste leverancier (via een 
raamcontract).

 Duidelijkheid voor ouders: eenzelfde beleid in de buitenschoolse opvang en op school. 
Tijdens de raad voor maatschappelijk welzijn van 15 november 2012 werd een tarief van telkens € 
0,60 voor drank en koek goedgekeurd. Deze 2 tarieven dienen opgeheven te worden.

Juridische grond
Beslissing van de raad voor maatschappelijk welzijn van 15 november 2012 inzake vaststelling 
retributiereglement buitenschoolse kinderopvang (tarieven)
Decreet lokaal bestuur van 22 december 2017, in het bijzonder art. 77 en 78,  inzake de 
bevoegdheden van de raad voor maatschappelijk welzijn

Administratieve afhandeling
Ontvangen een afschrift van dit besluit:

 de financieel directeur
 het diensthoofd van de buitenschoolse kinderopvang
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Het besluit moet bekend gemaakt worden volgens de bepalingen van artikels 285, 286 en 287 en te 
melden aan de toezichthoudende overheid volgens artikel 330 van het decreet over het lokaal bestuur 
van 22 december 2017.

Financiële en beleidsinformatie
Financiële informatie
Geen budgettaire implicaties.

Stemming op het besluit
Goedgekeurd door de raad voor maatschappelijk welzijn met unanimiteit

Besluit
Artikel 1
De tarieven van de buitenschoolse kinderopvang met ingang van 1 oktober 2021 vastgesteld als volgt:

Normaal 
tarief

Meer kinderen 
gelijktijdig in IBO

Sociaal 
tarief

Schooldagen
Voor en na school
per aangevangen half uur € 1,00 € 0,75 € 0,50

Woensdagnamiddag 
per aangevangen half uur € 1,00 € 0,75 € 0,50

Minder dan 3 uur € 4,20 € 3,15 € 2,10
Tussen 3 en 6 uur € 6,50 € 4,90 € 3,25

Schoolvrije dagen en 
vakantiedagen
Volledige dag € 12,50 € 9,40 € 6,25
Tussen 3 en 6 uur € 6,50 € 4,90 € 3,25
Minder dan 3 uur € 4,20 € 3,15 € 2,10

Consumpties 
Drank - koek € 0,00 € 0,00 € 0,00
Pampers € 0,60 € 0,60 € 0,60

Artikel 2
Het besluit van de raad voor maatschappelijk welzijn van 15 november 2012 inzake vaststelling 
tarieven buitenschoolse kinderopvang wordt opgeheven met ingang van 1 oktober 2021.
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Aldus beslist in bovenvermelde zitting
Namens De Raad voor Maatschappelijk Welzijn

Algemeen Directeur 
Eddie Brebels

#$ondertekening1$#

#$stempel$#

Voorzitter raad maatschappelijk 
welzijn
Stijn Van Baelen

#$ondertekening2$#
#$ondertekening2$#
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