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Schriftelijke vraag van mevr. Maison inzake fraude bij het Decreet Inschrijving.
Bij de aanvang van het schooljaar werd er in de pers meegedeeld dat sommige ouders frauderen om het Decreet
Inschrijving te omzeilen, zoals een scheiding simuleren en domiciliefraude plegen. Sommige ouders laten hun kind
bij hen inschrijven of bij familie of vrienden vlakbij een bepaalde school om zo voorrang te kunnen krijgen. Deze
praktijken zorgen voor nog meer ongelijkheid die al gecreëerd wordt door de complexiteit en de onaangepastheid
van een decreet dat in hoofdzaak gebaseerd is op geografische criteria. Scholen kunnen ook niets doen wanneer
het gemeentebestuur een wettelijk document uitreikt.
De FBW heeft een hervorming van dit decreet aangekondigd maar die zal pas van kracht worden vanaf het
schooljaar 2021. Intussen proberen sommige ouders om hun kind toch op de school van hun keuze te krijgen via
onrechtmatige handelingen. De criteria van het Decreet Inschrijving worden vastgelegd door de FWB maar de
gemeentes moeten adreswijzigingen controleren. Een inschrijving in het bevolkingsregister kan enkel indien de
politie met zekerheid kan vaststellen dat de betrokken persoon daadwerkelijk op het bewuste adres woont en dit
gedurende het grootste deel van het jaar.
Heeft het college kennis van domiciliefraude om het Decreet Inschrijving te omzeilen? Heeft de politie bijzondere
instructies gekregen om dergelijke frauduleuze praktijken te ontmoedigen?
Antwoord:
Het betreft een nationale problematiek en het college is zich bewust van de problemen die dit decreet met zich
meebrengt. In december werd er al een overzicht gevraagd van mogelijke frauduleuze domicilieaanvragen. Sinds
1 januari 2019 werden er 9 gevallen vastgesteld, waaronder een moeder die dit vroeg opdat haar kind in een
Ukkelse school ingeschreven zou kunnen worden. Elk vermoeden vanwege onze agenten wordy vermeld in het
verslag. De gemeente kan zich enkel verzetten tegen een domicilieaanvraag aan het loket of per brief. We zouden
de burger echter moeten wijzen op het ongebruikelijke karakter van zijn aanvraag. De wijkagent heeft ook altijd
de mogelijkheid om de oprechtheid van de personen die het kind opvangen te verifiëren. Bij een controle kan het
kind altijd toevallig niet thuis zijn (school, sport, …).
Deze praktijk wordt toegepast bij kinderen van alle leeftijden, niet enkel bij de overstap van de basisschool naar
een middelbare school. Wanneer een kind in een peutertuin binnen geraakt, kan die in bepaalde gevallen in de
bewuste school blijven tot 18 jaar.
Deze toestand is te betreuren omdat kinderen die eigenlijk in de Brusselse rand wonen plaatsen op Ukkelse
scholen innemen van Ukkelse kinderen.
Het decreet van de federatie Wallonië-Brussel laat toe dat gelijk welk kind gelijk waar gedomicilieerd kan zijn. Er
zou een zekere verwantschap met het gastgezin moeten zijn - niet voor samengestelde gezinnen - en bepaalde
leeftijdsgrenzen. Zo is er een geval van zuigelingen die gedomicilieerd werden op het adres van hun bijna
negentig jaar oude grootouders …

