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RETRIBUTIEREGLEMENT
OP HET GEBRUIK VAN DE DOOR DE GEMEENTE
INGERICHTE BUITENSCHOOLSE KINDEROPVANG

ARTIKEL 1
Met ingang van 1 februari 2017 wordt een gemeentelijke retributie gevestigd voor het
gebruik van de buitenschoolse kinderopvang:
A. Op voor- en naschoolse opvang
o 0,90 € per begonnen half uur.
B. Op schoolvrije dagen en vakantiedagen:
o 4,50 € per kind voor een verblijf van minder dan 3 uur;
o 6,50 € per kind voor een verblijf tussen 3 en 6 uur;
o 11,50 € per kind voor een verblijf langer dan 6 uur.
C. Op woensdagnamiddag wordt het voordeligste tarief toegepast.
D. Voor de namiddagopvang van middagslapertjes wordt een vast tarief van 5 euro
per kind aangerekend.
E. Bij gelijktijdige opvang van kinderen uit hetzelfde gezin op eenzelfde dag wordt
25% korting verleend op de totale ouderbijdrage.
F. Er wordt een sociaal tarief toegepast onder de volgende voorwaarden:
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o Als de financiële situatie van de ouder(s) daartoe aanleiding geeft, kan een
sociaal tarief gehanteerd worden. Dit sociaal tarief bedraagt 50% van de
ouderbijdrage die overeenkomstig de bepalingen in artikel 1 punt A, B en D
werd vastgelegd. In zeer uitzonderlijke gevallen kan een gratis tarief
toegestaan worden.
o Het college van burgemeester en schepenen beslist, na onderzoek van de
bestaansmiddelen, over het al dan niet toekennen van het sociaal tarief op
basis van een individueel administratief dossier dat alle relevante aspecten
voor een gemotiveerde beslissing bevat. Een toegekend sociaal tarief wordt
door het bestuur jaarlijks geëvalueerd en, indien noodzakelijk, bevestigd of
stopgezet.
G. Indien de ouders tijdens de schoolvrije dagen en vakantiedagen het nalaten om de
dienst te verwittigen als hun ingeschreven kind niet aanwezig zal zijn, wordt het
dagtarief van 11.50 euro aangerekend.
H. Indien ouders te laat hun gereserveerde kinderopvang tijdens schoolvrije dagen en
vakantiedagen annuleren, wordt er een annuleringskost van 6 euro per kind per dag
aangerekend. Ouders kunnen kosteloos annuleren tot 7 dagen vooraf tot 9u.
I. Indien ouders het nalaten om hun gereserveerde slapertjesopvang te annuleren,
wordt het vast tarief van 5 euro per kind aangerekend.
J. Indien ouders hun gereserveerde slapertjesopvang te laat annuleren, wordt er een
annuleringskost van 2.50 euro per kind aangerekend. Ouders kunnen kosteloos
annuleren tot 2 dagen vooraf tot 9u.
K. Indien kinderen meer dan 5 minuten na sluitingstijd worden afgehaald, wordt het
dagtarief voor een vakantiedag aangerekend op de factuur.

ARTIKEL 2
De retributie wordt inbaar na geleverde prestatie. Er zal hiervoor een factuur opgesteld
worden. De inning gebeurt bij voorkeur door middel van een storting.
ARTIKEL 3
De ouderbijdragen in artikel 1 liggen tussen de minimum – en maximumbijdragen zoals
bepaald in het subsidiërings- en erkenningsbesluit Art. 13 § 8. Onze ouderbijdragen kunnen
verhoogd worden indien de, door de overheid vastgestelde minimum- en
maximumbedragen verhoogd worden met de procentuele stijging van de index van de
consumptieprijzen tussen 1 juni van hetzelfde kalenderjaar en 1 juni van het voorafgaande
kalenderjaar. Als de gecumuleerde stijging in een verhoging van minstens 0.12 euro op het
minimumbasisbedrag voor een ganse dag resulteert, worden de minimum- en
maximumbedragen, vastgesteld door de overheid, aangepast.

