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Interpellatie van de h. Desmet: Krokusvakantie 2017. 

 
De h. Desmet heeft vernomen dat de opvangdienst voor kinderen binnen de gemeentescholen gron-

dig werd gewijzigd.  
Het gemeentelijke aanbod zou rond de krokusvakantie gerationaliseerd zijn terwijl de kinderen tot 

op heden in hun eigen school opgevangen werden. 
Wat is de doelstelling van deze hervorming? 
Is de frequentie tijdens deze periode dezelfde als ervoor voor elke school?  
Wat is de evolutie van de frequentie van alle scholen voor elke schoolvakanties tijdens de laatste vijf 

jaar? 
Zijn ouders wel of niet tevreden over deze hervorming? 
Zullen er aanpassingen zijn op basis van de reële frequenties? 
Wat is het tariefaanbod en hoe situeert dit zich t.o.v. het gewestelijke gemiddelde? 
Zijn er substantiële besparingen die voortvloeien uit deze wijzigingen? 
Welke maatregelen zal het college in de nabije toekomst nog nemen? 
 
Schepen Maison vermeldt dat dit probleem al werd besproken tijdens de voorstelling van de alge-

mene hervorming van de opvang. Het college wou de opvang groeperen op drie locaties om te besparen op 
energie en personeel. Dit heeft geleid tot een halvering van de opvang, voornamelijk van kinderen die nu niet 
in de eigen school meer opgevangen kunnen worden. Ter info: deze opvang is geen wettelijke verplichting. 
Tijdens de vakanties worden de opvangactiviteiten geconcentreerd op 1 locatie, onder leiding van een op-
vangcoördinatrice. De aanwerving van deze coördinatrice was noodzakelijk omdat schooldirecties tijdens 
vakanties afwezig zijn en omwille van nieuwe vereisten inzake opvang sinds de goedkeuring van de ATL-de-
creet. 

Dit nieuwe systeem heeft geleid tot een breder aanbod aan activiteiten. 
Het tarief van € 25 per week is niet aanpasbaar omdat alle kinderen op eenzelfde manier opgevan-

gen moeten worden. 
De diensten van schepen Maison hebben een vergelijkende studie gemaakt van alle Brusselse over-

heden: bepaalde overheden bieden geen opvang aan, anderen bieden vakantieopvang aan met een maan-
delijks forfait, met tarieven van € 20 tot € 60. Het Ukkelse tarief is hoger dan in Elsene maar lager dan de 
andere gemeentes. 

Schepen Maison geeft aan dat de raadsleden kunnen beschikken over statistieken over de opvang-
frequenties. 

 
De h. Desmet vraagt zich af of studenten het statutair personeel tijdens de schoolvakanties hebben 

bijgestaan. 
 
Schepen Maison antwoordt dat er geen beroep wordt gedaan op studenten en dat de opvang - met 

uitzondering van 2 of 3 ambtenaren - geen statutair personeel omvat. 


