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10. OCMW. Retributiereglement Gezinsopvang, periode 2020-2025. Goedkeuring.
Bevoegd
Leen Goossens
Bevoegdheid
Het Decreet Lokaal Bestuur van 22 december 2017, meer bepaald de artikelen 40, §3, 41, 177, 279, 286 t.e.m.
288 en 326 e.v.

Wetten en reglementen
De artikelen 41, 162, 170, §4 en 173 van de Grondwet.
Het Decreet Lokaal Bestuur van 22 december 2017.

Het Decreet van 20 april 2012 houdende de organisatie van kinderopvang van baby’s en peuters.

Besluit van de Vlaamse Regering van 22 november 2013 houdende de vergunningsvoorwaarden en het
kwaliteitsbeleid voor gezinsopvang en groepsopvang van baby’s en peuters.

Verwijzingsdocumenten
/

Verifieer dit rechtsgeldig elektronisch ondertekend document van 4 blz op www.verifieer.be met verificatiecode 1451-4196-4686-2250.

De financieel directeur verleende visum op 27 november 2019.
Verantwoording
De gezinsopvang wordt georganiseerd door het OCMW van Zottegem.
OCMW Zottegem biedt voor gezinnen opvang aan bij onthaalouders die zijn aangesloten bij de Dienst voor
Gezinsopvang.

De opvang is erkend en gesubsidieerd door Kind en Gezin.
Deze dienstverlening veroorzaakt kosten voor het OCMW, derhalve past het dat de gebruiker deze kosten
vergoedt.
Stemmen
15 ja-stemmen (Peter Lagaert, Jenne De Potter, Evelien De Both, Leen Goossens, Lieselotte De Roover,
Evert De Smet, Brecht Cassiman, Peter Vansintjan, Paul Lievens, Matthias Diependaele, Cyntia Braems,
Ann De Smet, Cynthia Van den Steen, Karel Busschop, Joke Rossel)

13 nee-stemmen (Joost Franceus, Nadine Stalpaert, Dieter Everaert, Peter Roman, Heidi Schuddinck,
Dirk Minnaert, Jan De Maesschalck, Kurt De Loor, Lode Bruneel, Louie Van Rysselberge, Sven Mornie,
Yana Giovanis, Marnic De Clercq)
BESLIST:
Artikel 1. Er wordt voor de periode van 1 januari 2020 tot 31 december 2025 een retributie gevestigd voor
opvang bij onthaalouders die zijn aangesloten bij de Dienst voor Gezinsopvang.
Artikel 2. De retributie is verschuldigd door de persoon die van de dienstverlening gebruik maakt.
Artikel 3. De dienstverlening van de gezinsopvang wordt geregeld door het huishoudelijk reglement zoals
dat van kracht is op het ogenblik van de aanvraag die aanleiding geeft tot het bepalen van een retributie
op basis van dit reglement.
De retributie voor opvang bij onthaalouders die zijn aangesloten bij de Dienst voor Gezinsopvang wordt
vastgesteld op:

De dagprijs wordt bepaald op basis van inkomen en gezinssamenstelling. Hiervoor dient een attest
inkomenstarief aangemaakt te worden via de website van Kind en Gezin. Ouders die hun inkomen niet
wensen bekend te maken betalen het maximumtarief.

De uiteindelijke dagprijs in de opvang wordt bepaald op basis van de aanwezigheidsduur van het kind in de
opvang:

• Voor een volledige dag (een verblijf van minstens 5u en maximum 11u) betalen ouders 100% van het
inkomenstarief.
• Voor een halve dag (een verblijf van minder dan 5u) betalen ouders 60% van het inkomenstarief.
• Wanneer het kind 11u of langer in de opvang is, betalen ouders 160% van het inkomenstarief.

Wanneer de kinderbegeleider kinderen buitenschools opvangt, betalen ouders voor 1/3 de dag (minder dan
3u opvang) 40% van het inkomenstarief.
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In de voorschoolse opvang wordt een bijkomende kost aangerekend voor afvalverwerking: € 0,20 per dag.
In de buitenschoolse opvang wordt een bijkomende kost aangerekend voor een warme maaltijd: € 2,00 per
dag.
Volgende zaken zijn niet inbegrepen in de opvangprijs:
• Flesvoeding (melkpoeder, gesteriliseerde en gelabelde flessen), drinkbeker;
• Dieet- of andere voeding voorzien van etiket;

• Reservekledij: boven- en ondergoed (onderbroekjes, hemdjes), kledij om buiten te spelen en pantoffeltjes;
Alles dient voorzien te worden van een naametiket.

• Voorraad luiers, vochtige doekjes, bodylotion, zakdoekjes;
• Verzorgingsproducten: zalf, zonnecrème en hoedje;
• Een tutje, knuffeldoekje, slaapzak;
• Middel tegen koorts;
• Thermometer.
Met het decreet ‘Opvang van baby’s en peuters’ (dd. 1/4/2014) is het principe ‘opvang bestellen, is opvang
betalen’ ingevoerd. De dagen waarvoor ouders in overleg met de kinderbegeleider opvang gereserveerd

hebben en dus opgenomen zijn het opvangplan, dienen betaald te worden. Het opvangplan maakt deel uit
van de schriftelijke overeenkomst en is bindend.

Er wordt een sanctionerende toeslag aangerekend bij:

• Het niet tijdig verwittigen (dag voordien voor sluitingsuur) van de kinderbegeleider dat het kind vroeger
naar de opvang komt: € 2,50 per begonnen kwartier;
• Het niet tijdig verwittigen (1u voor afhaalmoment) van de kinderbegeleider dat het kind later wordt
opgehaald: € 2,50 per begonnen kwartier;

• Het niet brengen van het kind naar de opvang zonder verwittigen: € 10,00 per opvangdag;
• Zonder verwittigen van de kinderbegeleider je kind extra naar de opvang brengen: € 10,00 per
opvangdag;

• Het niet correct opzeggen van de schriftelijke overeenkomst: inkomenstarief x 5.
De kinderbegeleider houdt het breng- en afhaaluur per aanwezige opvangdag bij op het prestatieblad. Om
fouten in de facturatie te voorkomen is het belangrijk dat de ouders dagelijks het prestatieblad tekenen. Op
het einde van de maand tekenen de ouders het prestatieblad af voor akkoord. Op basis hiervan wordt de
factuur opgemaakt.

Als ouders voor akkoord tekenen is er achteraf geen betwisting van de factuur meer mogelijk.

Indien ouders niet akkoord zijn met de informatie op het prestatieblad, wordt gevraagd om dit te
bespreken met de kinderbegeleider. Bij blijvende twist kan de dienstverantwoordelijke gecontacteerd
worden.

Artikel 4. De retributie is contant betaalbaar tegen afgifte van een ontvangstbewijs of binnen de 30 dagen
na de toezending van de factuur. Bij niet-minnelijke regeling van de verschuldigde retributie zal de inning
geschieden met alle geëigende rechtsmiddelen.
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Artikel 5. Dit reglement wordt door de burgemeester bekendgemaakt op de gemeentelijke website, met
vermelding van zowel de datum waarop het werd aangenomen als de datum waarop het op de
webtoepassing bekendgemaakt werd.

De toezichthoudende overheid wordt op de hoogte gebracht van de bekendmaking van het reglement op
de webtoepassing van de gemeente.
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