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Artikel 1 – Duurtijd retributiereglement 
Met ingang van 1 januari 2020 tot en met 31 december 2020 wordt een retributie gevestigd voor de 
hierna vermelde diensten van Talentontwikkeling en Vrijetijdsbesteding/Onderwijs (TV/onderwijs).  
 
Artikel 2 – Bepalingen  
Dit retributiereglement bepaalt wie de retributie verschuldigd is, wie vrijgesteld is, hoeveel de 
retributie bedraagt en op welke manier deze betaald moet worden.  
 
TV/onderwijs voorziet retributies in functie van de volgende categorieën, elk met zijn eigen 
bepalingen: 
 

 Klasuitstappen 

 Meld je aan 

 Vormingen  

Artikel 2.1 Klasuitstappen  
 
Artikel 2.1.1 Kleutermenu en Buitengewoonmenu 
Alle door Vlaanderen erkende scholen op het grondgebied van de stad Antwerpen kunnen voor 
bepaalde leeftijdscategorieën of leerjaren intekenen op het Kleutermenu of Buitengewoonmenu. Dit 
aanbod wordt bekend gemaakt via de website van Klas Op Stap (zie 
https://www.klasopstap.be/buitengewoonmenu).  
 
Het aanbod van het Kleutermenu bestaat uit 4 activiteiten per klas. Eén Kleutermenu (4 activiteiten) 
kost 200,00 euro per klas (maximum 30 leerlingen per klas).  
Vervoerskosten zijn hier niet inbegrepen en worden door de school zelf geregeld.  
 
Het aanbod van het Buitengewoonmenu bestaat uit 4 activiteiten per klas. Voor het 
Buitengewoonmenu geldt een aangepast tarief wegens kleinere klasgroepen. Meerdere klassen 
kunnen worden samengevoegd tot maximum 30 leerlingen. Eén Buitengewoon menu kost 200,00 
euro per samengestelde groep.  
 
Artikel 2.2 Meld je aan 
 
Meld je aan is het aanmeldingssysteem dat in Antwerpen gebruikt wordt voor de inschrijvingen van 
kinderen/leerlingen in het basisonderwijs, het eerste leerjaar A/B in het secundair onderwijs en het 
buitengewoon onderwijs.  
 
Er zijn twee mogelijkheden van gebruik van het Meld je aan-systeem: 
 

 Gebruik van het Meld je aan-systeem voor zelfstandig gebruik 

 Gebruik van en aansluiting bij het bestaande Meld je aan-systeem - Antwerpen 
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2.2.1 Gebruik van Meld je aan-systeem voor zelfstandig gebruik  
 
Steden en gemeenten of scholengemeenschappen kunnen het portaal van het aanmeldingssysteem 
gebruiken voor zelfstandig gebruik.  
 
Steden en gemeenten of scholengemeenschappen dienen hiervoor toestemming te vragen aan Stad 
Antwerpen om het aanmeldingsysteem te gebruiken. 
 
De aanvrager betaalt voor het gebruik van het aanmeldingsysteem volgende retributie: 

 3,33 euro gebruik per aangemelde leerling (hiervan wordt de helft gefactureerd door stad 

Antwerpen en de andere helft door de stad Gent) 

 2750,00 euro voor 5 dagen ondersteuning bij de opzet (configuratie systeem, 

communicatiemateriaal ter inspiratie, informatie over ondersteuning ouders adhv belrondes 

ed ), ROM en verzending resultaten. 

 
2.2.2 Gebruik van en aansluiting bij het bestaande Meld je aan-systeem - Antwerpen  
 
Scholen, scholengemeenschappen en gemeenten in de rand van stad Antwerpen kunnen mits 
goedkeuring van het Lop Antwerpen aansluiten bij het Meld je aan-systeem - Antwerpen. Hiervoor 
schrijven ze eerst Lop Antwerpen aan (lop.antwerpen@vlaanderen.be ). 
 
De aanvrager betaalt om aan te sluiten bij Meld je aan-systeem - Antwerpen volgende retributie: 
 
Voor basis en secundair onderwijs: 

 5000,00 euro standaardbedrag aangerekend tot 225 leerlingen 

 voor elke extra leerling boven 225 leerlingen wordt er 22,50 euro aangerekend.  

Voor buitengewoon onderwijs: 

 15,00 euro per leerling/capaciteit die opengezet is 

 opmerking: Voor scholen in Fase 1 project leerlingenvervoer wordt een forfaitair bedrag 

aangerekend van 7,50 euro per leerlingen/capaciteit die opengezet is. 

Voor dit bedrag wordt: 

 het systeem ter beschikking gesteld, 

 opvolging van te verrichten taken door de directeur via Lop,  

 opleidingen voor onderwijsprofessionals via Lop,  

 ondersteuning ouders door de helpdesk Meld je aan, opvolggesprekken, belrondes om 

dossier in orde te zetten indien nodig,  

 3 aanpassingen in drukwerk om logo’s toe te voegen en introtekst indien gewenst.  

Deze prijszetting is exclusief drukwerk brochure en scholenlijst, verzending resultaten per brief, data 
analyse.  
Indien data-analyse opgevraagd wordt, wordt dit aangerekend aan een personeelskost van 60,00 
euro per uur. 
 
Artikel 2.3 Vormingen 
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De loonkost voor vormingen wordt doorgerekend zoals vermeld in het retributiereglement ‘uurlonen 
aan te rekenen aan derden’, zoals meest recent goedgekeurd door de gemeenteraad van de stad 
Antwerpen.  
 
Onder vorming wordt verstaan het geven van een presentatie, het begeleiden van een workshop of 
het leiden van een werkvergadering.  
 
Volgende berekening wordt gebruikt: (aantal uren van de vorming) + (aantal uren van de 
verplaatsing, afgerond naar boven tot een half uur) + (1,5 x aantal uren van de vorming ter 
voorbereiding). 
 

Voor de vormingen gelden volgende reducties of vrijstellingen van retributie: 
A. Volgende organisaties zijn vrijgesteld van de loonkost vermeld in artikel 2.3:  

1) Alle door Vlaanderen erkende scholen, hogescholen, universiteiten en 
schoolbesturen (en hun ondersteunende diensten) op het grondgebied van de stad 
Antwerpen. 

2) Andere steden, gemeenten en provincies. 
 

B. Voor initiatieven van partners die niet onder A vallen, maar die een studiedag op het 
grondgebied van de stad Antwerpen organiseren en waarvoor de organisaties vermeld onder 
A de doelgroep zijn wordt een halve loonkost, zoals vermeld in artikel 2.3, aangerekend. 

 

Artikel 3– Annuleringsvergoeding 
Tot 10 werkdagen voor een activiteit of een vorming kan de aanvrager de gevraagde dienst kosteloos 
annuleren. Na deze datum is de aanvrager verplicht 10% van de niet afgenomen diensten te betalen 
tenzij de annulering gestaafd kan worden op basis van overmacht (bijvoorbeeld staking openbaar 
vervoer).  
 
Artikel  4 – Wijze van betaling 
De retributie wordt betaald binnen 30 dagen na verzending van de factuur op rekeningnummer van 
de financieel directeur zoals vermeld op de factuur.  
 
Artikel  5– BTW 
De tarieven in dit reglement zijn inclusief BTW en volgen de bepalingen van het wetboek van de 
belastingen over de toegevoegde waarde van 3 juli 1969 en latere wijzigingen.  
 
Artikel  6 
Artikel 177 van het decreet lokaal bestuur beidt de mogelijkheid om een dwangbevel uit te vaardigen 
met het oog op de invordering van onbetwiste en opeisbare niet-fiscale schuldvorderingen. Bij 
betwisting kan het stadsbestuur zich tot de burgerlijke rechtbank wenden om de retributie in te 
vorderen. 


