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Beschrijving

Context, relevante voorgeschiedenis en fasen
De gemeenteraad paste op 2 december 2014 het retributiereglement voor het stedelijk 
kinderdagverblijf Hummeltjeshof aan in functie van de bepalingen van het nieuwe decreet 
kinderopvang van 20 april 2012.
In zitting van 8 mei 2018 werd het retributiereglement door de gemeenteraad opnieuw aangepast 
aan de nieuwe regelgeving van het IKG-systeem, waarbij schoolgaande kinderen voortaan ook onder 
deze wetgeving vallen. 

Juridische grond
 Decreet Lokaal Bestuur
 Decreet van 20 april 2012 over de organisatie van kinderopvang voor baby's en peuters

Argumentatie
De stad past sinds 2010 voor het Hummeltjeshof het inkomensgerelateerd systeem, kortweg IKG-
systeem toe, waarbij Kind en Gezin de dagprijzen berekent voor de ouders op basis van hun inkomen 
en hun gezinssamenstelling. Op hun beurt subsidieert Kind en Gezin het verschil tussen de 
ouderbijdrage en een maximale dagprijs, ook door hun vastgesteld.



Het retributiereglement op het gebruik van het Hummeltjeshof werd vorig jaar nog gewijzigd op de 
gemeenteraad van 8 mei 2018, na een ministrieel besluit waarbij het IKG-systeem werd uitgebreid 
naar schoolgaande kinderen. In het verleden betaalden de ouders hiervoor een vaste dagprijs. Door 
wijziging in de regelgeving betalen zij nu ook inkomensgerelateerd.

Het huidige retributiereglement is geldig tot en met 31 december 2019 en moet dus opnieuw 
gestemd worden voor de periode van 1 januari 2020 tot en met 31 december 2025.

Besluit

De gemeenteraad keurt volgend reglement goed: 

Retributies 2020-2025

Retributiereglement voor het gebruik van het stedelijk kinderdagverblijf Hummeltjeshof

1. Algemene bepalingen 

De stad heft van 1 januari 2020 tot en met 31 december 2025 een retributie op het gebruik van het 
stedelijk kinderdagverblijf Hummeltjeshof

Doel: ouders betalen een ouderbijdrage per dag of per halve dag dat hun kind wordt opgevangen in 
het Hummeltjeshof.

2. Gebruiker

De retributie is verschuldigd door ouders die gebruik maken van de kinderopvang georganiseerd 
door het stedelijk kinderdagverblijf Hummeltjeshof.

3. Bepaling van het tarief

Het stadsbestuur werkt met het kinderdagverblijf Hummeltjeshof inkomensgerelateerd, dit wil 
zeggen dat ouders een opvangprijs betalen naargelang hun inkomen en hun gezinssamenstelling.

Het precieze bedrag wordt berekend door Kind en Gezin en is de basisbijdrage voor de opvang.

Voor opvang gedurende minder dan 5 uur, betalen ouders 60% van het dagtarief.

Voor opvang gedurende meer dan 5 uur, betalen ze 100% van het dagtarief.

Voor volgende specifieke situaties wordt een bijkomende bijdrage aangerekend:

 bij afhalen van een kind na sluitingsuur, wordt er een bedrag van 5 euro aangerekend per 
begonnen kwartier, vanaf het derde kwartier wordt een bedrag van 10 euro per begonnen 
kwartier aangerekend.

 bij niet verwittigen van een afwezigheid vóór 9.00 uur wordt er een boete van 7 euro 
aangerekend.

 voor afwezigheden die het toegelaten aantal “gerechtvaardigde afwezigheidsdagen “ 
overschrijdt, wordt de wettelijke dagprijs aangerekend.



 bij de start van de opvang wordt er een waarborg gevraagd van 150 euro voor gezinnen met 
een voltijds opvangplan, 100 euro voor gezinnen met een deeltijds opvangplan en 50 euro 
voor gezinnen met een dagprijs van 5,24 euro of minder. Dit minimumtarief wordt door Kind 
en Gezin jaarlijks geïndexeerd.

 de verkoop van een heen-en weekboekje zal tegen “werkelijke kostprijs” worden 
teruggevorderd.

4. Verminderingen

Inkomensgerelateerde opvang betekent dat ouders een opvangprijs betalen naargelang hun inkomen 
en gezinssamenstelling. Op deze bedragen wordt er geen vermindering meer toegestaan.

5. Betaling  

De retributie wordt betaald via overschrijving 15 dagen na factuurdatum.

6. Procedure

Dit reglement wordt aan de toezichthoudende overheid toegezonden. Het reglement wordt 
afgekondigd en bekendgemaakt overeenkomstig het Decreet Lokaal Bestuur.
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