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Bijlage B: Ouderbijdragen. 
 
 
Zelfstandige opvang met prijzen volgens het gezinsinkomen (vanaf 01/04/2009) 
Vanaf 16 februari 2009 kunnen zelfstandige kinderdagverblijven voor de opvang van baby’s en van 
peuters die nog geen volledige dagen naar school gaan, een prijs vragen die afhangt van het 
gezinsinkomen.  
 
1. Basisbijdrage 
 
 
1.1 Algemeen 
 

• De prijs is wettelijk geregeld voor opvang  in een zelfstandig kinderdagverblijf (of voorheen mini-
crèche) dat ervoor gekozen heeft om met dit prijzensysteem te werken én wanneer het gaat om de 
opvang van een kind dat nog niet voltijds naar school gaat (dit systeem start op 16 februari 2009). De 
tarieven zijn dezelfde als in de erkende opvang. Dit systeem gaat voor ZKDV ’t Schorreke van start op 
1 april 2009 (onder voorbehoud van definitieve goedkeuring door Kind en Gezin). 

• De prijs wordt berekend op basis van het gezinsinkomen. Voor gehuwden of samenwonenden vormt het 
inkomen van de beide partners samen de basis voor het berekenen van de prijs. 

• Voor de periode tussen 1 juli 2008 en 30 juni 2009 ligt de prijs voor een dag opvang voor een kind 
tussen 1,41 euro en 25,18 euro. De opvangprijzen worden elk jaar op 1 juli geïndexeerd. 

• Het minimumbedrag blijft altijd 1,41 euro  
• Opgepast: wanneer je het gezinsinkomen niet bewijst (of niet kan bewijzen) met een aanslagbiljet, een 

loonfiche of een bewijs van een officiële instantie zoals de RVA, het RIZIV of het OCMW, dan betaal 
je de maximumprijs. 

  
 
1.2 Berekening van de prijs bij de start 
 
Het bedrag dat vermeld staat op het meest recente aanslagbiljet van de belastingen bij de rubriek ‘gezamenlijk 
belastbare beroepsinkomsten’ is de basis voor het berekenen van de opvangprijs.  
Wanneer je geen Belgisch aanslagbiljet hebt of wanneer je inkomen niet vermeld wordt op je aanslagbiljet, dan 
vormt het inkomen van de maand waarin de opvang start de basis voor de berekening. Het maandinkomen vind 
je op loonfiches of op bewijzen van officiële instanties zoals de RVA, het RIZIV of het OCMW. 
Wanneer je een beginnend zelfstandige of een beginnend meewerkende echtgeno(o)t(e) bent en je nog geen 
aanslagbiljet hebt, dan wordt de prijs berekend op basis van een ‘fictief inkomen’. Dat ‘fictief inkomen’ is 
vastgesteld door de Nationale Hulpkas voor de Sociale Verzekeringen der Zelfstandigen. Je bent ‘beginnend 
zelfstandige’ gedurende de eerste drie jaar na de start van je zelfstandige activiteit. 
 
1.3 Jaarlijkse herberekening van de prijs 
 
De opvangprijs moet elk jaar op 1 juli opnieuw berekend worden.  
Het bedrag dat vermeld staat bij ‘gezamenlijk belastbare beroepsinkomsten’ op het aanslagbiljet van het aanslag-
jaar dat aan het lopende kalenderjaar voorafgaat, is de basis voor deze berekening. 
Wanneer je geen Belgisch aanslagbiljet hebt of wanneer je inkomen van het betreffende jaar niet vermeld staat  
op je aanslagbiljet, dan vormt het inkomen van de maand juni de basis voor de berekening. Het maandinkomen 
vind je op loonfiches en/of bewijzen van officiële instanties zoals de RVA, het RIZIV of het OCMW. Wanneer 
je in de maand juni vakantiegeld uitbetaald kreeg, dan vormt het inkomen van de maand mei de basis voor de 
berekening. 
Wanneer je een beginnend zelfstandige of een beginnend meewerkende echtgeno(o)t(e) bent en je nog geen  
aanslagbiljet hebt, dan wordt de prijs berekend op basis van een ‘fictief inkomen’. Dit ‘fictief inkomen’ is 
vastgesteld door de Nationale Hulpkas voor de Sociale Verzekeringen der Zelfstandigen. 
 
1.4 De verblijfsduur 
 

• Wordt je kind minder dan 3 uur opgevangen, dan betaal je 40% van de dagprijs.  
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• Wordt je kind van 3 uur tot minder dan 5 uur opgevangen, dan betaal je 60% van de dagprijs.  
• Wordt je kind van 5 uur tot minder dan 12 uur opgevangen, dan betaal je 100% van de dagprijs.  
• Verblijfstijden van één kind die verspreid zijn over één dag, mogen worden samengeteld.  

Voorbeeld: als je kind ‘s morgens 1 uur naar de opvang gaat en in de namiddag nog eens 3 uur, dan 
betaal je 4 uur opvang.  
 

1.5 Vermindering bij meer dan één kind ten laste 
 

• Heb je meer dan één kind ten laste, dan krijg je korting vanaf het tweede kind. Deze korting krijg je al 
leen voor kinderen die ten minste een derde van de tijd deel uitmaken van je gezin op het ogenblik van 
de berekening. De opvangprijs vermindert met 2,85 euro per bijkomend kind dat je ten laste hebt. 
Voorbeeld: als je 3 kinderen hebt, krijg je 5,70 euro (2 x 2,85 euro) vermindering per dag per opgevan 
gen kind.  

• Heb je een meerling, dan krijg je nog eens 2,85 euro extra vermindering. Voorbeeld: als je 3 kinderen 
hebt en er is een tweeling bij, dan krijg je 8,55 euro (2 x 2,85 euro + 2,85 euro) vermindering per dag 
per opgevangen kind. Als je meerdere meerlingen hebt, is er maar één keer een korting. Ook hier geldt 
dat deze meerling(en) gedurende minstens 1/3 van de tijd deel moet(en) uitmaken van je gezin.  

• Belangrijk: Wanneer het aantal kinderen dat je ten laste hebt toeneemt (bv. er wordt een broertje of 
zusje geboren), dan krijg je de korting vanaf de eerste dag van de maand na de maand waarin je deze 
wijziging hebt meegedeeld.  

• Er is geen extra prijsvermindering voor een kind met een handicap. 
 
1.6 Vermindering wanneer je huidige inkomen gedaald is 
 
Wanneer je huidige gezinsinkomen minstens 20% lager ligt dan het gezinsinkomen op basis waarvan de opvang-
prijs berekend werd, dan wordt de prijs aangepast aan het lagere inkomen. Bij gehuwden of samenwonenden is 
het ‘huidige gezinsinkomen’ de som van het huidige inkomen van de beide partners. 
Je kan de opvangprijs (laten) herberekenen. De lagere prijs gaat in op de eerste dag van de maand waarin je de 
herberekening deed. Je bewaart de bewijsstukken (loonfiches, bewijzen van officiële instanties zoals de RVA, 
het RIZIV of het OCMW). 
 
1.7 Gratis opvang voor werkzoekenden die een opleiding volgen 
 
Vanaf 1 januari 2008 betaalt de VDAB de werkelijke kinderopvangkosten terug aan werkzoekenden die via de 
VDAB een opleiding volgen of die een door de VDAB erkende opleiding volgen. Voor meer informatie,  
surf naar http://www.vdab.be/opleidingen/opleidingspremies.shtml,  
bel gratis naar 0800 30 700 (elke werkdag van 8 tot 20 uur) of stuur een e-mail naar info@vdab.be. 
 
 
1.8 Prijsaanpassing wanneer je gezinssamenstelling verandert 
 
Wanneer je gezinssamenstelling verandert op het niveau van de ouders (bv. je gaat samenwonen of bij een echt-
scheiding) en deze wijziging officieel is (domiciliewijziging), dan wordt de opvangprijs herberekend op basis 
van het gezinsinkomen in de nieuwe situatie. De prijs wordt aangepast vanaf de eerste dag van de maand die 
volgt op de wijziging in de gezinssamenstelling. 
 
1.9 Prijsberekening bij verblijfsco-ouderschap 
 
Wanneer je voor de kinderen een verblijfsregeling hebt met je ex-partner en de kinderen verblijven afwisselend 
bij jou en bij je ex-partner en jullie doen allebei een beroep op de opvang, dan worden er twee verschillende op-
vangprijzen berekend: de opvangprijs op basis van jouw situatie en de opvangprijs op basis van de situatie van je 
ex-partner. Jij betaalt de opvangprijs volgens jouw tarief voor de dagen waarop je kind van bij jou naar de 
opvang komt. Jouw ex-partner betaalt volgens zijn/haar tarief voor de dagen waarop je kind van bij hem/haar 
naar de opvang komt. 
 
 
1.10 Valse verklaringen 
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Als je moedwillig foute gegevens verstrekt of bepaalde informatie die een invloed heeft op de berekening van de 
opvangprijs achterhoudt, dan kan de maximumprijs gevraagd worden. 
Je bewaart zelf alle nodige bewijsstukken. Het kan gaan om:  
- het aanslagbiljet van de belastingen of (wanneer er geen aanslagbiljet is) het bewijs van je maandinko men, dat 
nodig is voor het berekenen van de opvangprijs bij de start van de opvang en bij de jaarlijkse herberekening op 1 
juli, en ook voor het herberekenen van de prijs bij een daling van je inkomen met minstens 20%;  
- een document dat een stijging van het aantal kinderen dat je ten laste hebt aantoont;  
- een document dat een officiële wijziging in je gezinssituatie aantoont wat betreft de ouders  
(domicilieverandering, bv. bij een echtscheiding), waardoor je gezinsinkomen verandert.  
Kind en Gezin zal aan de hand van steekproeven controleren of ouders de prijs met de juiste gegevens hebben 
berekend. Daarom is het mogelijk dat Kind en Gezin je vraagt een kopie van de bewijsstukken op te sturen. 
 
 
2.  Bijkomende bijdragen: 
 
2.1 Bijkomende specifieke kosten voor; 

- warme maaltijd bij een verblijf van minder dan 3 uur.  
- extra luiers (uitzonderlijk kan het ZKDV voor luiers zorgen) 
- flesvoeding en dieetvoeding 

 
Deze bijkomende specifieke bijdragen zullen aan kostprijs aangerekend en gefactureerd worden door ZKDV ’t 
Schorreke.  
 
 
2.2  Sanctionerende vergoedingen voor: 
 

2.2.1 Onverwachte afwijkingen van het opvangplan: 
Ingeval dat: 
A) Je kind onverwacht niet naar de opvang komt en je meldt dit niet of te laat (behalve wanneer je kind ziek is);  
B) Je systematisch af wijkt van het opvangplan, zodat de 5 respijtdagen zijn opgebruikt; 
 
zullen volgende bedragen (per dag) als schadevergoeding worden aangerekend en gefactureerd door ZKDV ’t 
Schorreke: 
 
€ 20 voor geplande dagopvang van 5 uur tot minder dan 12 uur (100%) 
€ 12 voor geplande opvang van 3 uur tot minder dan 5 uur (60%) 
€   8 voor geplande opvang van minder dan 3 uur (40%) 
 
 

2.2.2 Afhaling na sluitingstijd: 
Vóór 7 u en na 18u is het kinderdagverblijf gesloten en wordt er geen opvang voorzien. 
In geval van afwijking (in noodgeval) op deze regel wordt volgende schadevergoeding aangerekend: 
    van   0 tot 15 minuten na sluitingstijd: €   5 
    van 16 tot 30 minuten na sluitingstijd: € 10 
    van 31 tot 60 minuten na sluitingstijd: € 25 
 
 

2.2.3 Laattijdige betaling: 
Het factuurbedrag van de bijkomende bijdragen dient via overschrijving betaald te worden binnen de 10 
werkdagen na postdatum. 
Na 15 dagen wordt een herinnering verzonden en worden er  € 5 administratieve kosten  verrekend. 
 
Bij wanbetaling kunnen er incassokosten gevraagd worden.  
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3. Reservatiewaarborg: 
 

Bij inschrijving betalen de ouders een “reservatiewaarborg” à rato van de verblijfsduur per dag en à rato van het 
aantal opvangdagen per maand. Het bedrag van de reservatiewaarborg blijft echter beperkt tot maximum € 200. 
De inschrijving is pas definitief na ontvangst van de gestorte reservatiewaarborg op de rekening van ZKDV ’t 
Schorreke. 
De reservatiewaarborg wordt als volgt berekend: 
 
Het aantal opvangdagen in een periode van 4 weken ( zoals opgenomen in het opvangplan), vermenigvuldigd 
met de volgende categorie(ën) (zoals opgenomen in het opvangplan): 
 

A) € 20 voor geplande dagopvang van 5 uur tot minder dan 12 uur (100%) 
B) € 12 voor geplande opvang van 3 uur tot minder dan 5 uur (60%) 
C) €   8 voor geplande opvang van minder dan 3 uur (40%) 

 
Vb. Opvangplan per week: 3 dagen van categorie A + 1 dag van categorie B 
      Berekening reservatiewaarborg: (3 x €20 + 1 x €12) x 4 = €288 ( met beperking tot max. € 200) 
      De aangerekende reservatiewaarborg bedraagt hier € 200. 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 


