
Retributiereglement voor het gemeentelijk initiatief buitenschoolse kinderopvang (IBO)  

Het Vinkemolentje 

 

Artikel 1: Algemeen 

De retributie voor IBO Het Vinkemolentje is van toepassing op de aanwezigheid van het kind tijdens de 

openingsdagen en –momenten van Het Vinkemolentje, met name woensdagnamiddagen tijdens het 

schooljaar, vakantiedagen en occasioneel andere vrije schooldagen of dagdelen. 

 

Artikel 2: Aanduiding schuldenaar 

De retributie is hoofdelijk verschuldigd door de ouders van het kind dat ingeschreven is voor de 

buitenschoolse kinderopvang (IBO) Het Vinkemolentje. 

 

Artikel 3: Tarieven 

§1 Opvang 

De tarieven zijn de volgende: 

• 12 euro: het kind is een volledige dag aanwezig (= vanaf 6 uur opvang) 

• 6,5 euro: het kind is een halve dag aanwezig (= tussen 3 en 6 uur opvang) 

• 4,25 euro: het kind is minder dan 3 uur aanwezig 

 

§2 Reservekledij 

Wanneer een kind met reservekledij van de opvang naar huis gaat, brengen de ouders deze reservekledij 

binnen de twee weken gewassen terug naar de opvang of naar de coördinator in de sporthal. Als de ouders 

deze kledij niet binnen deze termijn terugbrengen, dan rekent het Vinkemolentje op de factuur een bedrag 

van 5 euro aan per kledingstuk. Dit bedrag is niet fiscaal aftrekbaar en kan niet terugbetaald worden. Het 

kledingstuk wordt na betaling eigendom van de ouders. 

 

Artikel 4: Vrijstellingen 

De kinderen van de begeleid(st)ers die verblijven in Het Vinkemolentje zijn vrijgesteld van dit 

retributiereglement als de begeleid(st)er aan het werk is in de opvang wanneer het kind aanwezig is.  

 

Artikel 5: Verminderingen 

§1 Het gezin krijgt een vermindering van 25% op de totale factuur van zodra meer dan één kind uit een 

gezin opvang volgt op hetzelfde moment. 

 

§2 Gemeente Oosterzele voorziet een sociaal tarief. Het sociaal tarief geeft een vermindering van de 

deelnameprijs van 80%. 



§2.1 Een ouder of voogd kan het sociaal tarief aanvragen. Het sociaal tarief wordt onder volgende 

voorwaarden toegekend: 

1. Inwoner zijn van Oosterzele:  

Het kind is gedomicilieerd of verblijft in Oosterzele onder één van volgende voorwaarden:  

• het kind woont in Oosterzele en is er ingeschreven in het bevolkingsregister, vreemdelingenregister 

of wachtregister 

• er bestaat een regeling van co-ouderschap en minstens één van de ouders van het kind is in 

Oosterzele gedomicilieerd 

• het kind verblijft in een erkende residentiële voorziening of begeleidingstehuis bijzondere 

jeugdzorg gevestigd in Oosterzele 

• het kind verblijft in een pleeggezin in Oosterzele 

EN 

2. Voldoen aan een van volgende voorwaarden: 

• de ouders worden begeleid voor budgetbeheer, budgetbegeleiding of collectieve 

schuldbemiddeling  

• de ouders krijgen financiële steun en/of leefloon gedurende minimum de volledige en 

ononderbroken periode van 3 maand 

• één van de ouders krijgt een invaliditeitsuitkering 

 

§2.2 Het OCMW voert een sociaal onderzoek uit. Het sociaal onderzoek (inkomsten- en uitgavenonderzoek) 

van de maatschappelijk werker geeft aan of iemand recht heeft op een sociaal tarief. Dit gebeurt discreet 

en met respect voor de privacy. 

 

§2.3 Het sociaal tarief is niet van toepassing op de administratieve kosten. 

 

§2.4 Het toekennen van het sociaal tarief is geldig voor 1 jaar. 

 

§2.5 Het sociaal tarief is cumuleerbaar met de vermindering van 25% voor gelijktijdige aanwezigheid van 

meerdere kinderen uit hetzelfde gezin. 

 

Artikel 6: Annuleringsregeling 

(cfr. het huishoudelijk reglement van IBO Het Vinkemolentje.) 

 

§1 Woensdagnamiddagen tijdens het schooljaar of andere occasionele opvangdagen of -dagdelen 

Voor opvang op woensdagnamiddagen tijdens het schooljaar en voor andere occasionele schoolvrije 

opvangdagen of -dagdelen hoeven ouders de opvang niet op voorhand te reserveren. De 

annuleringsregeling is daarom niet van toepassing op deze tijdstippen.  

 

§2 Vakantiedagen  

Voor opvang tijdens schoolvakanties moeten ouders de opvang van hun kind op voorhand reserveren via 

de online toepassing. Als ouders de reservatie toch willen annuleren, dan kan dat onder volgende 

voorwaarden: 

  



• Annuleringsvoorwaarden vóór de start van de vakantie 

 

Periode? Annuleren tegen welke voorwaarde? 

Tot 4 weken voor de vakantie 

 

De ouder kan steeds kosteloos annuleren via de online 

toepassing. Voor de maand augustus kan dit tot begin 

juli.  

De precieze data staan in de vrijetijdsbrochure en op de 

website van gemeente Oosterzele.  

Van 4 t.e.m. 2 weken vóór de vakantie 

 

De ouder kan tegen 50% van de kostprijs annuleren via 

de online toepassing. Voor de maand augustus kan dit 

tot 2 weken voor begin augustus. 

De precieze data staan in de vrijetijdsbrochure en op de 

website van gemeente Oosterzele. 

Van 2 weken vóór de vakantie  

 

De ouder kan niet meer annuleren. De gereserveerde 

dagdelen worden volledig aangerekend. 

 

• Annuleren in geval van ziekte 

Bij afwezigheid van het kind wegens een ziek kind of een zieke ouder, krijgen de ouders geen factuur 

voor de dagen vermeld op het medisch attest, mits afgifte van dit attest binnen de vijf werkdagen. 

 

Artikel 7: Administratieve kost laattijdig afhalen 

Het Vinkemolentje is geopend tot 18 uur. Als ouders hun kinderen pas na 18 uur afhalen, dan blijft de 

aanwezigheidsduur van het kind in de opvang verder lopen. Per begonnen kwartier ná 18u, zal de ouder 

een administratieve kost moeten betalen van 5,60 euro bovenop de gewone kostprijs van de opvang. 

 

Artikel 8: Betalingswijze 

De ouders betalen de retributie aan de hand van een factuur die ze achteraf ontvangen. De invordering van 

een onbetaalde factuur verloopt zoals vastgesteld in het retributiereglement voor niet-fiscale ontvangsten. 

 

Artikel 9: Inwerkingtreding 

Dit reglement treedt in werking op 1 september 2019.  

 


