
 

 

Retributiereglement 
op het gebruik van Speelplein Kriebels 

voor de jaren 2023 tot en met 2025 

  

Artikel 1  

 

Met ingang van 1 januari 2023 wordt ten behoeve van de gemeente onder de navolgende 
voorwaarden de retributie geheven op de opvang van kinderen op het speelplein. Deze retributie is 

verschuldigd door de ouders van het opgevangen kind.   

  

Artikel 2  

 

Het bedrag van de retributie wordt als volgt bepaald:   

• 4 euro per dag per kind dat ingeschreven is in het rijks- of verblijfsregister van Berlaar  

• 6 euro per dag per kind dat niet ingeschreven is in het rijks- of verblijfsregister van Berlaar  

  

  

Artikel 3  

 

Er wordt vrijstelling verleend voor het start- en slotmoment dat jaarlijks wordt bepaald.  

  

Artikel 4  

 

De retributie wordt terugbetaald:  

• op vertoon van een doktersbewijs;  

• indien het kind ziekteverschijnselen vertoont en volgens de voorschriften van de 

coronabarometer daarom niet mag deelnemen aan de werking;  

• indien het kind in contact is gekomen met een persoon die besmet bleek met COVID-19 en 

volgens de voorschriften van de coronabarometer daarom niet mag deelnemen aan de 
werking.  

  

Artikel 5  

 

De registratie en de betaling van de retributie gebeurt via het online-inschrijfsysteem.  

  

Artikel 6  

 

Met het oog op de invordering van onbetwiste en opeisbare niet-fiscale schuldvorderingen kan de 

financieel directeur een dwangbevel uitvaardigen. Een dergelijk dwangbevel wordt betekend bij 

deurwaardersexploot. Bij betwisting zal een burgerlijke rechtsvordering worden ingesteld.   

Artikel 7  

 

Deze retributies worden jaarlijks op 1 januari aangepast op basis van de evolutie van de afgevlakte 

gezondheidsindex en wel als volgt: elk bedrag wordt vermenigvuldigd met een factor met in de teller 

de afgevlakte gezondheidsindex die van toepassing was op 1 november van het jaar dat voorafgaat 
aan het jaar waarin het bedrag wordt gewijzigd, en met in de noemer de afgevlakte 



 

 

gezondheidsindex die van toepassing was op 1 november van het jaar dat voorafgaat aan de 

vaststelling van het vigerende bedrag. Het zo verkregen getal wordt afgerond op de hogere halve 
euro.  

Goedgekeurd in de gemeenteraad van 20 december 2022 

De algemeen directeur  De burgemeester 

 

 

 

 

Anja Neels Walter Horemans 
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