
 

GEMEENTERAAD 8 MEI 2018 
 

RETRIBUTIEREGLEMENT STEDELIJK KINDERDAGVERBLIJF 
HUMMELTJESHOF 

1. Algemene bepalingen 

De stad heft van 1 juni 2018 tot en met 31 december 2019 een retributie voor het gebruik van het 
stedelijk kinderdagverblijf Hummeltjeshof. 

2. Gebruiker 

De retributie is verschuldigd door ouders die gebruik maken van de opvang door het Hummeltjeshof. 

3. Grondslag en tarief 

Het Hummeltjeshof werkt met inkomensgerelateerde tarieven (IKG-systeem), dit wil zeggen dat 
ouders een dagtarief betalen naargelang hun inkomen en hun gezinssamenstelling. Het precieze 
bedrag wordt berekend door Kind en Gezin. 
Voor opvang gedurende minder dan 5 uur, betalen ouders 60% van het dagtarief, gedurende meer 
dan 5 uur, betalen ze 100% van het dagtarief. 
Naast het voornoemde dagtarief worden er voor volgende specifieke situaties bijkomende tarieven 
aangerekend:  

- Bij afhalen van de kinderen na sluitingsuur, wordt een bedrag van 5 euro aangerekend per 
begonnen kwartier, vanaf het derde kwartier wordt een bedrag van 10 euro per begonnen 
kwartier aangerekend. 

- Bij ongerechtvaardigde afwezigheid wordt er een boete van 7 euro aangerekend. 
- De verkoop van een heen-en-weerboekje zal tegen ‘werkelijke kostprijs’ worden teruggevorderd. 
- 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 inkomen kleiner dan 27.411,71 euro. Dit inkomensbedrag wordt jaarlijks 
geïndexeerd. De geïndexeerde bedragen zijn te raadplegen op de website van Kind en Gezin. De 
waarborg wordt integraal terugbetaald als alle facturen voldaan zijn. 

4. Betaling 

Het stadsbestuur stuurt elke maand een factuur naar de gebruikers van de kinderopvang. Binnen de 
veertien dagen na verzenddatum moet de factuur betaald worden. 

Bij niet minnelijke betaling voorziet het gemeentedecreet de mogelijkheid om een dwangbevel uit te 
vaardigen. Bij betwisting kan het stadsbestuur zich tot de burgerlijke rechtbank wenden om de 
retributie in te vorderen. 

5. Procedure 

Dit reglement wordt aan de toezichthoudende overheid toegezonden. Het reglement wordt 
afgekondigd en bekendgemaakt overeenkomstig artikel 186 van het gemeentedecreet. 

6. Opheffing 

De gemeenteraad heft het retributiereglement stedelijk kinderdagverblijf Hummeltjeshof, 
goedgekeurd door de gemeenteraad op 6 februari 2018 op, met ingang van de inwerkingtreding van 
onderhavig reglement. 


