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Retributiereglement op de gemeentelijke buitenschoolse kinderopvang.
De gemeenteraad,
RECHTSGROND:
De grondwet, artikel 170 §4.
Het decreet van 30 mei 2008 betreffende de vestiging, de invordering en de geschillenprocedure van
provincie- en gemeentebelastingen, zoals laatst gewijzigd.
Het decreet van 22 december 2017 over het lokaal bestuur.
De omzendbrief KB/ABB 2019/2 van 15 februari 2019 betreffende de gemeentefiscaliteit.
AANLEIDING:
Het huishoudelijk reglement van I.B.O. Robbedoes.
MOTIVERING:
De gemeente Aartselaar is bevoegd voor het vaststellen van de machtiging tot het heffen van
retributies voor diensten en prestaties.
BESLUIT:
Stemming: Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen.
Artikel 1
Om aan het initiatief buitenschoolse opvang, door de gemeente ingericht in de daartoe voorziene
lokalen in de Carillolei te kunnen deelnemen, moet men zich op voorhand bij de gemeentelijke
coördinator laten inschrijven. De inschrijvingsformaliteiten worden vermeld in artikel 2.2 van het
huishoudelijk reglement.
Artikel 2
De ouderbijdrage te berekenen conform de bepalingen in het Besluit van de Vlaamse Regering voor de
IBO’s van 23 februari 2001, zoals laatst gewijzigd.
De ouderbijdrage, geldig in IBO Robbedoes en BKO Kwabbernoot, te berekenen op basis van de
aanwezigheidsduur van het kind.
Voor een periode, die aanvangt op 01.05.2020 en eindigt op 31.12.2025 , volgende retributies als
ouderbijdrage aan te rekenen :





Voor- en naschoolse opvang : per begonnen halfuur: 1 euro
Opvang op woensdagnamiddag of vakantietarief : 1 euro per begonnen halfuur
Opvang op snipper- en vakantiedagen : minder dan 3 uur: 4 euro / tussen 3 en 6 uur: 6 euro /
langer dan 6 uur : 13 euro.

Artikel 3
Bij gelijktijdige opvang van meerdere kinderen uit hetzelfde gezin 25 % korting te verlenen op de
totale ouderbijdrage. Deze vermindering is cumuleerbaar met het sociale tarief.
Artikel 4
Het sociaal tarief voor buitenschoolse kinderopvang (IBO) of in de kinderopvang bij onthaalouders
van Kind & Gezin (KOBO) kan toegestaan worden aan personen bij wie het netto inkomen lager is
dan 175 % van het leefloon categorie E. Deze inkomensgrens wordt vanaf het 3e kind verhoogd met
25% (totaal 200% van het leefloon) tot maximaal 75 % (totaal 250% van het leefloon). Onder netto
inkomen wordt verstaan de som van netto maandloon, groeipakket en eventueel onderhoudsgelden.
Het sociaal tarief wordt enkel toegepast, wanneer het kadastraal inkomen van de woning van de ouders
het bedrag van 1.300 euro (niet-geïndexeerd) niet overstijgt.
Men kan een aanvraag voor het bekomen van het sociaal tarief indienen bij het OCMW, vergezeld
van de nodige bewijzen (bewijs van netto maandloon, groeipakket en eventueel onderhoudsgelden +
bewijs van KI - eventueel aanslagbiljet. Een maatschappelijk werker van het OCMW voert een sociaal
onderzoek. Het Bijzonder Comité voor de Sociale Dienst beslist of een sociaal tarief wordt toegekend.
Elk toegekend sociaal tarief wordt door het Bijzonder Comité voor de Sociale Dienst jaarlijks
geëvalueerd, vooraleer er een mogelijke verlenging volgt.
Artikel 5
Annulatie van een gereserveerde dag kan tot 48 u vooraf. Ingeval van ziekte, gestaafd door een
doktersattest, is de annulering kosteloos.
Wie te laat annuleert, dient een extra retributie van het maximum aanwezigheidstarief van dat
opvangmoment + administratieve kost van 3 euro. Kinderen die te laat worden opgehaald betalen een
toeslag van 5 euro per kwartier.
Artikel 6
De hogervermelde tarieven moeten betaald worden op de rekening van de gemeente of in handen van
de financieel directeur of zijn aangestelde.
Bij het begin van elke maand krijgen de ouders van kinderen, die in het I.B.O. opgevangen worden,
een factuur over de voorbije maand thuis gestuurd.
De betaling hiervan dient te gebeuren binnen de 30 kalenderdagen d.m.v. het bijgevoegd
overschrijvingsformulier met vermelding van het referentienummer.
Bij gebrek aan betaling in der minne, zal de retributie burgerrechtelijk ingevorderd worden voor wat
betreft het betwiste gedeelte. De invordering van het niet-betwiste gedeelte zal door middel van een
dwangbevel, voorzien in artikel 177 van het decreet over het lokaal bestuur, geschieden.
Artikel 7
Voortaan de vaststelling van de retributiebedragen en van de wijze van inning te delegeren naar het
college van burgemeester en schepenen.
Artikel 8
Onderhavig reglement treedt in voege op 1 mei 2020 en wordt bekendgemaakt overeenkomstig artikel
286 van het decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017 en latere wijzigingen.
De bekendmaking van dit reglement aan de toezichthoudende overheid ter kennis te brengen
overeenkomstig artikel 330 van het decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017 en latere
wijzigingen.
Gedaan te Aartselaar in bovenvermelde vergadering.
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