
Retributiereglement voor de voor- en naschoolse opvang op schooldagen 

 

Artikel 1: Algemeen 

De Gemeente organiseert voor- en naschoolse opvang op schooldagen op de verschillende Oosterzeelse 

scholen. Om deze opvang mogelijk te maken, vraagt de Gemeente een deelnameprijs aan de ouders. 

 

Artikel 2: Aanduiding schuldenaar 

De ouders van het kind dat naar de opvang op schooldagen gaat, zijn hoofdelijk aansprakelijk tot betaling 

van de retributie. 

 

Artikel 3: Tarief 

De retributie voor de voor- en naschoolse opvang op schooldagen bedraagt: 

• Het eerste kind uit eenzelfde gezin:  0,90 euro per begonnen halfuur opvang 

• Het tweede kind uit eenzelfde gezin:  0,60 euro per begonnen halfuur opvang 

• Het derde kind uit eenzelfde gezin:  0,40 euro per begonnen halfuur opvang 

Het tarief voor het derde kind geldt ook voor elk verder kind uit eenzelfde gezin. 

 

Artikel 4: Vrijstellingen 

De kinderen van de begeleid(st)ers die verblijven in de voor- en naschoolse opvang zijn vrijgesteld van dit 

retributiereglement als de begeleid(st)er aan het werk is in de opvang op hetzelfde moment dat het kind 

aanwezig is.  

 

Artikel 5: Sociaal tarief 

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

deelnameprijs van 80%. 

 

§2 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 

 

§3 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. 

 

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

 

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

 

Artikel 6: Registratie aanwezigheden 

§1 Elke ochtend en avond registreren de begeleid(st)ers de aanwezigheden van de kinderen:  
1. de ochtendopvang start wanneer het kind toekomt en eindigt 15 minuten voor de start van 

de lessen. 
2. de avondopvang start 15 minuten na afloop van de lessen en eindigt bij vertrek van het kind. 

Uitzondering: als een kind naar een andere activiteit gaat die de Gemeente niet organiseert 
en daarna pas naar de opvang, dan is de prijs van de opvang gebaseerd op de reële 
verblijfsduur van het kind in de opvang. 

 
§2 De ouders registreren hun kind spontaan bij de begeleid(st)er bij het brengen en ophalen. Is een 

kind niet geregistreerd en is het toch aanwezig in de opvang, dan wordt het maximale verblijf 
aangerekend: 

1. voor de ochtend is dit aanwezig vanaf 7 uur 
2. voor de avond is dit aanwezig tot 18 uur 

 
§3 Elke opvanglocatie sluit om 18 uur. Als de ouder het kind ná 18 uur ophaalt, dan: 

• loopt de kostprijs per begonnen half uur verder aan het gebruikelijke tarief 

• krijgen de ouders daarbovenop telkens een boete vanaf de vierde keer binnen eenzelfde 
schooljaar dat het kind laattijdig wordt afgehaald. De boete bedraagt 5,60 euro per begonnen 
kwartier per kind.  

 

Artikel 7: Betalingswijze 

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

een onbetaalde factuur, verloopt volgens de procedure zoals vastgesteld in het retributiereglement voor 

niet-fiscale ontvangsten. 

 

Artikel 8: Inwerkingtreding 

Dit reglement treedt in werking op 1 september 2019. 

 


