Reglement ter erkenning van
Anzegemse vrije tijd opvanginitiatieven
Goedgekeurd in de gemeenteraad van 12 november 2019

Artikel 1. Doel
De Gemeente Anzegem wil Anzegemse vrije tijd opvanginitiatieven die voldoen aan onderstaande
voorwaarden erkennen omdat ze een bijdrage leveren aan de missie en doelstellingen die de
Gemeente Anzegem vooropstelt.
Ingevolge de erkenningen zullen deze Anzegemse vrije tijd opvanginitiatieven fiscale attesten kunnen
afleveren inzake uitgaven voor de opvang van kinderen minder dan 12 jaar of kinderen met een zware
beperking van minder dan 18 jaar.
Artikel 2. Definities
In dit reglement hebben de onderstaande termen volgende betekenis.
Anzegemse vrije tijd opvanginitiatieven:
elke organisatie, instelling of voorziening die activiteiten organiseert met als primaire doelstelling
vrijetijdsbesteding of opvang van kinderen, waarvan het lokaal, de maatschappelijke zetel of het
werkingsadres op het Anzegemse grondgebied ligt en de vrijetijdsbesteding of de opvang
hoofdzakelijk gericht is op Anzegemse kinderen.
Artikel 3. Doelgroep en toepassingsgebied
§1. Voor de erkenning komen alle Anzegemse initiatieven in aanmerking die kampen of opvangdagen
organiseren tijdens de vrijetijd van kinderen, en die niet erkend kunnen worden door een
overkoepelende organisatie. De organisator hoeft niet te beschikken over een rechtspersoonlijkheid.
§2. Het opvanginitiatief moet voldoen aan de voorwaarden van de federale overheid om fiscale
attesten te mogen uitschrijven.(artikel 145/35 van het Wetboek van de Inkomstenbelastingen 1992)
Artikel 4. Voorwaarden
Het initiatief moet voldoen aan volgende voorwaarden:
a. De primaire doelstelling is vrijetijdsbesteding of opvang van kinderen. Er mag geen lidgeld
verschuldigd zijn.
b. De activiteiten vinden plaats buiten de normale schooluren, in de vrije tijd.
Het gaat hier zowel om initiatieven tijdens de schoolvakanties, in de weekends, op vrije dagen, op
woensdagnamiddagen, en dit minstens 5 dagen per jaar.
c. Het doel van het opvanginitiatief past binnen volgende beleidsdoelstellingen van gemeente
Anzegem:



Anzegem biedt kinderen en jongeren voldoende mogelijkheden om te spelen en zich te
ontwikkelen.
De beschikbaarheid, betaalbaarheid en kwaliteit van het kinderopvangaanbod verhoogt

d. De doelstelling van het opvanginitiatief mag niet het beleven van een levensbeschouwing of het
bedrijven van politiek zijn.
e. De activiteiten zijn groepsgericht; het gaat niet om individuele begeleiding van kinderen maar het
organiseren van groepsgerichte activiteiten.
f. De activiteiten zijn toegankelijk voor iedereen. Het initiatief duldt geen enkele vorm van discriminatie.

Artikel 5. Procedure
§1.Aanvraag
a.Het Anzegemse vrije tijd opvanginitiatief kan een aanvraag doen door het daartoe voorziene
aanvraagformulier in te dienen bij de Gemeente Anzegem - College van burgemeester en Schepenen,
p/a Dienst Buitenschoolse Kinderopvang, Kerkstraat 113, 8570 Anzegem of via mail:
kinderopvang@anzegem.be.
Het aanvraagformulier is te vinden op de website van de Gemeente Anzegem waarin ook wordt
bepaald welke documenten bij de aanvraag gevoegd dienen te worden.
b.De aanvrager kan het hele jaar door een aanvraag indienen.
De ingevulde gegevens moeten betrekking hebben op de situatie zoals ze is op het moment van het
indienen van de aanvraag tot erkenning.
c. De aanvrager krijgt een schriftelijke bevestiging (per mail) van ontvangst, waarop ook de
contactgegevens van de bevoegde dienst worden vermeld.
d. Elke wijziging van werkings- of contactgegevens van het Anzegemse opvanginitiatief na indienen
van de erkenningsaanvraag moet onmiddellijk schriftelijk worden doorgegeven aan bevoegde dienst.
§2. Beoordeling
De bevoegde dienst beoordeelt de aanvraag op ontvankelijkheid, volledigheid en inhoud en kan een
overleg vragen of bijkomende informatie opvragen.
§3. Beslissing
Het aanvraagdossier wordt voorgelegd aan het college van burgemeester en schepenen dat beslist
over het al dan niet toekennen van de erkenning van het Anzegemse vrije tijd opvanginitiatief.
Binnen de 4 weken na het indienen van de aanvraag wordt een beslissing genomen.
§4. Bekendmaking
De Gemeente Anzegem brengt het opvanginitiatief schriftelijk op de hoogte van de beslissing van het
college van burgemeester en schepenen binnen een termijn van 30 kalenderdagen na de beslissing.
Samen met de erkenning bezorgt gemeente Anzegem ook een model van een fiscaal attest voor het
lopende kalenderjaar, dat het opvanginitiatief aan zijn deelnemers kan uitreiken.
§5. Rapportage
a. Het opvanginitiatief is gehouden eenmaal per jaar een werkingsverslag in te dienen, voor een
eerste keer uiterlijk één jaar na de startdatum van de erkenning.
b. In dit werkingsverslag wordt minimaal opgenomen: een overzicht van de activiteiten van het
voorbije jaar, de tijdstippen waarop deze activiteiten zijn doorgegaan en het aantal deelnemers in
leeftijdscategorieën.
Artikel 6. Geldigheidsduur
De Gemeente Anzegem verleent de erkenning voor 3 kalenderjaren.
Artikel 7. Controle
§ 1. De Gemeente Anzegem kan te allen tijde bijkomende informatie opvragen.
§ 2. De Gemeente Anzegem kan te allen tijde onaangekondigd ter plaatse de werking controleren.
§3. Het opvanginitiatief verstrekt, op eerste verzoek van de Gemeente Anzegem, alle gevraagde
inlichtingen i.v.m. de werking en de voorwaarden voor de erkenning.

§4. Het opvanginitiatief met rechtspersoonlijkheid verstrekt, op eerste verzoek van de Gemeente
Anzegem, alle gevraagde inlichtingen omtrent de werking en de voorwaarden voor de erkenning en
inzage in de boekhouding.
§5 De Gemeente Anzegem kan te allen tijde de nodige bijkomende informatie opvragen ter controle
van het ingediende werkingsverslag.

Artikel 8. Sancties
Het college van burgemeester en schepenen kan de erkenning herroepen als het vrije tijd
opvanginitiatief niet langer voldoet aan één of meerdere voorwaarden voor de erkenning en/of
wanneer deze zich onttrekt aan de controlemogelijkheden door de Gemeente Anzegem.
Artikel 9. Inwerkingtreding (en duurtijd)
Dit reglement treedt in op 1 december 2019.
Driejaarlijks wordt de werking van dit reglement geëvalueerd.

