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OVERWEGEND GEDEELTE
Gelet op artikelen 41, 162 en 173 van de grondwet;
Gelet op artikel 40 van het Decreet Lokaal Bestuur van 22 december 2017, met ingang vanaf 1 januari
2019;
Gelet op de Procedure Debiteuren goedgekeurd door de gemeenteraad op 30 augustus 2018;
Gelet op de financiële toestand van de gemeente;
Gelet op het voorziene budget met budgettaire sleutel 70400050/087001;
Gelet op het Besluit van de Vlaamse Regering van 16 mei 2014 (BS 17 september 2014) houdende de
voorwaarden voor erkenning en attest van toezicht en het kwaliteitsbeleid voor buitenschoolse
gezinsopvang en groepsopvang ;
Overwegende dat er in de regelgeving minima en maxima zijn vastgelegd voor de prijs die je aan ouders
kan vragen en dat deze minimum en maximum wijzigingen zijn medegedeeld in een schrijven van Kind
& Gezin ;
Overwegende dat de ouderbijdragen worden verhoogd met de procentuele stijging van het indexcijfer,
tussen 1 juni van het lopende kalenderjaar en 1 juni van het vorige kalenderjaar, van zodra de
gecumuleerde stijging resulteert in een verhoging van minstens 12 cent op het minimale basisbedrag ;
Na beraadslaging, besluit de gemeenteraad:

BESCHIKKEND GEDEELTE
ARTIKEL 1 /AANSLAGJAAR
Dit retributiereglement is van toepassing op aanslagjaar 2021-2025 , zijnde het kalenderjaar 2021-2025
waarin de retributie verschuldigd is.
ARTIKEL 2 /GRONDSLAG
Dit retributiereglement beschrijft de retributie van de ouderbijdrage per begonnen halfuur voor voor- en
naschoolse opvang, de ouderbijdrage op schoolvrije en vakantiedagen, het tarief op
woensdagnamiddag, het sociaal tarief , het OCMW tarief en de boeteclausules.
ARTIKEL 3 /RETRIBUTIEPLICHTIGE
De retributie is verschuldigd aan de ouder(s) van kinderen die gebruik maken van IBO Kiekeboe
ARTIKEL 4 /RETRIBUTIETARIEF
Volgende retributietarief wordt gehanteerd:
RETRIBUTIE IBO KIEKEBOE
De ouderbijdrage per begonnen halfuur voor voor- en naschoolse opvang bedraagt € 1,0 met inbegrip
van een drankje + tussendoortje ;
De ouderbijdrage op schoolvrije en vakantiedagen is afhankelijk van de verblijfsduur zijnde € 4,0 voor
een verblijf minder dan 3 uur inclusief een drankje en een tussendoortje, zijnde € 6,0 voor een verblijf
tussen 3 uur en 6 uur inclusief een drankje en een tussendoortje , zijnde € 10 voor een verblijf langer
dan 6 uur inclusief een drankje en een tussendoortje ;
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Op woensdagnamiddag geldt het tarief voor opvang op schoolvrije dagen ;
Kinderen uit hetzelfde gezin krijgen bij gelijktijdige aanwezigheid 25 % korting ;
Gezinnen kunnen een aanvraag voor sociaal tarief indienen, welk 50 % bedraagt van het geldende
tarief;
Indien het sociaal tarief voor bepaalde ouders/gezinnen financieel nog niet haalbaar is kan men het
OCMW tarief hanteren welk 75 % bedraagt van het geldende tarief en toegekend wordt op basis van
een sociaal onderzoek ;
Als je kind afwezig is op een gereserveerd moment wordt per afwijking in de opvangregeling een bedrag
aangerekend ;
Voor elke afwezigheid waarvoor niet verwittigd werd via mail of een schriftelijk bewijs en geen attest of
bewijs kan voorgelegd worden, wordt het bedrag van de ingeschreven uren aangerekend ;
Gereserveerde opvang = een reservatie voor een vakantieperiode of een schoolvrije dag ;
Bij laattijdige afhaling van een kind na 19u00 ’s avonds wordt er € 5,0 per begonnen halfuur per kind
aangerekend ;
Inningskosten bij wanbetaling worden aangerekend ;
Volgende zaken zijn niet inbegrepen in de kostprijs :






De kosten verbonden aan een uitstap ;
Dieetvoeding of andere voeding met een etiket ;
Reservekleding : boven en onderkleding ;
Luiers ;
Zonnebescherming (hoedje, zonnecrème,…) in de zomer

De retributie wordt betaald via overschrijving of domiciliëring.
ARTIKEL 6 /BETAALW IJZE
Ouders van kinderen die gebruik maken van IBO Kiekeboe betalen via overschrijving of domiciliëring .
ARTIKEL 7 /BETAALTERMIJN
De retributie dient te worden betaald d.m.v. bovenstaande betaalwijze.
ARTIKEL 8 /W IJZE VAN INVORDERING
Hiervoor wordt verwezen naar de Procedure Debiteuren goedgekeurd door de gemeenteraad op 30
augustus 2018.
ARTIKEL 9 /BEKENDMAKING
Dit retributiereglement wordt bekendgemaakt overeenkomstig het Besluit van de Vlaamse Regering van
20 april 2018 betreffende de bekendmaking en raadpleegbaarheid van besluiten en stukken van het
lokaal bestuur, betreffende de wijze waarop de reglementen en verordeningen van het lokaal bestuur
worden bijgehouden in het register en betreffende de raadpleegbaarheid van de besluiten van de
politiezones en hulpverleningszones.
Op de gemeentelijke webstek wordt dit reglement gepubliceerd op https://www.kortenaken.be/beleidbestuur/notulen-en-reglementen/ met vermelding van de datum waarop het door de gemeenteraad
aangenomen werd.
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ARTIKEL 10 /INW ERKINGTREDING
Dit retributiereglement treedt in werking vanaf 1 januari 2021.
Dit reglement vervangt alle voorgaande reglementen inzake deze retributie.
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