Retributiereglement op het gebruik
van buitenschoolse kinderopvang 2015-2019
Art. 1
Het gemeenteraadsbesluit van 22 oktober 2013 op te heffen met ingang van 1 januari 2015.

Art. 2
Met ingang van 1 januari 2015 en gedurende een termijn eindigend op 31 december 2019 een retributie te heffen op
het gebruik van buitenschoolse kinderopvang.

Art. 3
De retributie is verschuldigd door de persoon die hiervan gebruikmaakt.

Art. 4
De retributie wordt als volgt vastgesteld:
- Voor de naschoolse opvang (maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag van 16.30 tot 18.30 uur):
1 euro per begonnen half uur
- Op woensdagnamiddagen (van 12.00 tot 18.30 uur), tijdens pedagogische studiedagen en tijdens de schoolvakanties
(van 07.30 tot 18.30 uur)
• minder dan 3 uur aanwezig:
4,13 euro
• tussen 3 en 6 uur aanwezig:
7 euro
• vanaf 6 uur aanwezig:
11,22 euro
In de retributie zit een vieruurtje inbegrepen: koek, drankje, fruit, yoghurt, … Voldoende afwisseling in de vieruurtjes wordt
voorzien. Water is steeds verkrijgbaar.

Art. 5
Wanneer 2 kinderen of meer uit hetzelfde gezin worden opgevangen, wordt een korting van 25 % op de totale financiële
bijdrage van het gezin toegestaan.

Art. 6
Ouders kunnen van een sociaal tarief genieten indien hun inkomen overeenstemt met de inkomensvoorwaarden voor een
verhoogde tegemoetkoming in de ziekteverzekering. Bij ouders die in schuldbemiddeling zijn, wordt rekening gehouden
met het actueel besteedbaar inkomen.
Ouders leggen de nodige bewijsstukken voor. Het sociaal tarief bedraagt 50 % van de normale ouderbijdrage en 50 % van
de kostprijs van uitstappen.

Art. 7
De retributie vermeld in artikel 4 wordt elk jaar op 1 januari verhoogd met de procentuele stijging van het gezondheids
cijfer tussen 1 oktober van het vorige jaar en 1 oktober van het daaraan voorafgaande kalenderjaar, zodra de gecumuleerde stijging in een verhoging van minstens 0,12 euro op het minimale basisbedrag voor een hele dag resulteert.

Art. 8
Dit reglement wordt bekendgemaakt in overeenstemming met artikel 186 van het gemeentedecreet.
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