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I. ALGEMENE INFORMATIE 
 
 

A. Organisator 
 
Het OCMW van Wellen is de organisator van het kinderdagverblijf “De hartediefjes”. 
Rechtsvorm:   openbare instelling 
Ondernemingsnummer:  0212181263 
Naam:   OCMW Wellen   
Adres:    Dorpsstraat 26 3830 Wellen 
Telefoon:    012/44 01 51 
E-mail:    ocmw@wellen.be 
Website:    www.wellen.be 
 
 
 

B. Kinderopvanglocatie en verantwoordelijke 
 
Naam:   De Hartediefjes 
Adres:   Dorpsplein 11/5  3830 Wellen 
Telefoon:  012/74 69 40 
E-mail:  dehartediefjes@skynet.be 
Website:  http://www.wellen.be/nl/de-hartediefjes 
 
De dagelijkse leiding is in handen van de verantwoordelijke Severijns Winny.  
De verantwoordelijke coördineert de activiteiten, en onderhoudt contact met de ouders, 
externe instanties en derden.  
 
De verantwoordelijke is in het kinderdagverblijf telefonisch, per mail of op afspraak op 
volgende dagen bereikbaar: 
 
Maandag  VAN 9:00 TOT 17:00 
Dinsdag  VAN 8:00TOT 15:00 
Woensdag  VAN 8:.00 TOT 12:00 
Donderdag  VAN 8:00 TOT 12:00 
Vrijdag  VAN 8:00 TOT 15:00 
 
Telefoon:  012/74 69 40 
E-mail:  dehartediefjes@skynet.be 
Adres:   Dorpsplein 11/5 3830 Wellen 
 
Het kinderdagverblijf is open van maandag tot en met vrijdag van 7:00 tot 18:00. 
Uitgezonderd op feestdagen. 
Het kinderdagverblijf maakt jaarlijks, via een mailbericht en uiterlijk op 1 december de 
sluitingsdagen voor het volgende kalenderjaar bekend. Deze lijst met sluitingsdagen en 
vakantieperiode is steeds beschikbaar en kan steeds worden opgevraagd bij de 
verantwoordelijke/ is raadpleegbaar op de website. 
 
Bijkomende sluitingsdagen kunnen worden vastgelegd en worden minstens één maand op 
voorhand schriftelijk / per mail meegedeeld.  
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C. Telefoon in geval van nood 
 
In geval van nood, buiten de openingsuren van de dienst, kan je terecht bij Severijns Winny 
op volgend telefoonnummer: 012/74 48 87.  
We vragen je met aandrang dit nummer enkel te gebruiken in uitzonderlijke noodgevallen. 
 
 
 

D. Kind en Gezin 
 
Het kinderdagverblijf De Hartediefjes is vergund voor een capaciteit van 28 kinderen en 
voldoet aan alle vereisten die de bevoegde overheid stelt. 
 
Naam:   Kind en Gezin  
Adres:   Hallepoortlaan 27, 1060 Brussel  
Telefoon:   078 150 100 
E-mail:   info@kindengezin.be 
Website:   http://www.kindengezin.be/contact-en-help/adressen/ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:info@kindengezin.be
http://www.kindengezin.be/contact-en-help/adressen/
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II. HET BELEID 
 
 

A. De aangeboden kinderopvang 
 
Het kinderdagverblijf: 

 organiseert groepsopvang voor baby’s, peuters tot ze naar school gaan.  

 werkt met inkomenstarief. 

 staat open voor kinderen met een extra of specifieke zorgbehoefte.  
 
De hartediefjes staat open voor de opvang van alle kinderen en discrimineert niemand op 
grond van cultuur, maatschappelijke afkomst, nationaliteit, geslacht, geloof of 
levensovertuiging. 
 
De Hartediefjes waarborgt je rechten (zie punt IV) en informeert je over: 

 de vergunningsbeslissingen van Kind en Gezin 

 de resultaten van de inspecties (voedselveiligheid, zorginspectie..) 
 
Het kinderdagverblijf beoogt kwaliteitsvolle zorg en opvoeding van alle kinderen.  
Het biedt een veilige, gezonde en warme omgeving, gericht op maximale 
ontwikkelingskansen. Het pedagogisch beleid is gericht op het welbevinden van je kind. 
Omdat jullie als ouders jullie kind het best kennen en zijn belangrijkste vertrouwensfiguren 
zijn, hechten wij groot belang aan onze samenwerking. Jullie ervaring en kennis is nodig om 
ons aanbod af te stemmen op de eigenheid van jullie kind.  
 
Het kinderdagverblijf maakt werk van open communicatie en voorziet daarvoor: 

 informatie over onze werking (HHR, brochure, website..) 

 rechten van elk gezin (punt IV) 

 schriftelijke overeenkomst over de opvang van je kind  

 inlichtingenfiche met alle belangrijke gegevens i.f.v. de gezondheid en veiligheid 

 regelmatige tevredenheidsmeting over onze werking (minstens 2 maal per 
opvangperiode) 

 volgboekje om je te informeren over het dagelijkse welbevinden van je kind 

 dagelijkse informele gesprekken en info-uitwisseling bij het brengen en halen 

 beschikbaarheid van kinderbegeleiders en verantwoordelijke voor overleg 
 
Ons kinderdagverblijf werkt met 3 leefgroepen, een kleine babygroep van maximum 6 
baby’s, een tussengroep van max 13 kruipers- lopers en een peutergroep van max 9 
peuters. 
Een gezonde en gevarieerde voeding wordt de kinderen dagelijks aangeboden. De 
maaltijden worden iedere dag vers in het kinderdagverblijf bereid .Indien uw kind vaste 
voeding eet zijn in een volle dag 2 en in een halve dag 1 maaltijd begrepen. ’s Middags is 
dit groentepap en in de namiddag fruitpap. 
Iedere leefgroep heeft een vaste structuur waarin de eigenheid en ritme van het kind erkend 
wordt. Concrete afspraken hieromtrent worden als bijlage bij de schriftelijke overeenkomst 
gevoegd. 
 
Ons kinderdagverblijf streeft op alle vlakken naar optimale ontplooiing door de ontwikkeling 
en de zelfredzaamheid van kinderen te stimuleren. 
Het kinderdagverblijf heeft als hoofddoel de kindjes goed en wel op te vangen en te 
verzorgen volgens een bepaalde structuur in een veilige omgeving en een kindvriendelijke 
infrastructuur. 
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In de opvang moet elk kind zich goed voelen. Het welbevinden en de betrokkenheid van 
zowel kinderen als hun ouders dragen we hoog in het vaandel. De eigenheid van elk kind 
wordt gerespecteerd en we spelen in op de individuele behoeften van elk kind. 
Tot ongeveer 15 maanden volgt ieder kind zijn eigen ritme op gebied van eten en slapen. 
Vanaf dan proberen we een vaste structuur in het ritme in te bouwen, dit ter voorbereiding 
van het kleuterklasje. Indien dit echter dan nog niet lukt, wachten we hier even mee. Het is 
geen must. 
 
Het kinderdagverblijf is professioneel en modern uitgerust met een groot aanbod aan 
speelgoed in een goed bereikbare en rustige omgeving. We willen hiervoor voldoende 
middelen ter beschikking stellen. Wij beschikken over goed opgeleid personeel dat volgens 
de bepalingen van het kwaliteitshandboek werkt. 
 
Wij volgen de richtlijnen van Kind en Gezin voor het veilig slapen, dit betekent geen knuffels 
in het bed, een veilig bed, luchtdoorlatende matras, toezicht om de 10 minuten en een 
goede verluchting in de slaapruimte. 
Voor meer informatie over het gevoerde pedagogische beleid en de dagindeling kan je 
steeds terecht bij de kinderbegeleiders en de verantwoordelijke.  
 
Ouderparticipatie is het actief betrekken van ouders bij de opvang. Ouderparticipatie hoeft 
niet ingewikkeld te zijn. In het belang van het kind vinden we volgende zaken belangrijk:  
 

 De ouders en het kinderdagverblijf zijn partners in de opvoeding van het kind. De 
kinderbegeleider is expert in de opvang en de ouder kent zijn kind het best, beide 
partijen zijn dus complementair.  

 In het belang van het welbevinden van het kind werken de kinderbegeleiders en de 
gezinnen samen, hierdoor kunnen de twee opvoedingsmilieus elkaar aanvullen en op 
elkaar afgestemd worden. 

 Het is van belang dat gezinnen vanaf het begin goed en volledig geïnformeerd 
worden. Dit is de basis van een wederzijds vertrouwen en het gevoel van welkom 
zijn: 

 Bij kennismaking:  
In een eerste kennismakingsbezoek wordt uitgebreide info gegeven en er wordt 
voldoende tijd genomen voor een eerste contact met de verantwoordelijke en de 
kinderbegeleiders in de leefgroep. 

 Tijdens de opvang:  
Ouders worden geïnformeerd over de gang van zaken in de opvang. 

 Algemeen:  
Ouders worden geïnformeerd over de evaluatieverslagen van Zorginspectie en over 
de vergunningsbeslissing.  

 
De Informatie-uitwisseling tussen de opvang en het gezin is belangrijk zodat de omgang 
met het kind vlot en op maat van het kind kan verlopen. Het is van belang dat ouders alle 
inlichtingen (en wijzigingen) die nodig zijn om de opvang af te stemmen op de individuele 
noden van het kind zo snel mogelijk doorgeven. Naast info is het uitwisselen van 
ervaringen, verwachtingen, ideeën en eventuele opvoedingstips belangrijk.  
Op die manier wordt de aanpak thuis en die in de opvang op elkaar afgestemd.  
 
Wij streven ernaar om ouders zo veel mogelijk te betrekken bij de opvang. We respecteren 
ouders in hun ouderrol. We staan open voor de wensen van ouders maar kunnen ook 
uitleggen waarom we sommige dingen anders doen dan thuis. Naast suggesties, ideeën en 
hartverwarmende boodschappen kunnen ouders bij de kinderbegeleiders en 
verantwoordelijke terecht met hun bezorgdheden, opmerkingen en klachten. Het is niet 
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mogelijk om alle ouders evenveel te betrekken. Niet alle ouders hebben daar op eenzelfde 
manier behoefte aan.  
Er worden afspraken met de ouders gemaakt. Er zijn tal van communicatiemogelijkheden 
en - kanalen bij het brengen en halen. Zowel positieve zaken als moeilijke mededelingen 
worden aan de gezinnen doorgegeven. 
 
 
 

B. Inschrijving en toewijzing van opvangplaatsen 
 

1. Inschrijving 
 

1. U stelt de vraag voor opvang in de kinderopvangzoeker. 
2. De opvangvraag wordt behandeld door het kinderdagverblijf 
3. Het kinderdagverblijf neemt contact met u op om de opname te bespreken. 
4. De vraag wordt bevestigd nadat u een getekende overeenkomst hebt met het 

kinderdagverblijf en u een waarborg van 100 euro betaald hebt. 
5. U bevestigt in de kinderopvangzoeker ook de overeenkomst met het 

kinderdagverblijf. 
6. 1 maand vooraleer het kind naar de opvang komt neemt u met hen contact op om de 

wederzijdse afspraken te bespreken en om het kindje te laten wennen. 
7. 1 week voor de start van de opvang krijgt u opnieuw een mail vanuit de 

kinderopvangzoeker om de startdatum te bevestigen. 
 
De inschrijving is pas volledig als wij van u de volgende documenten in ons bezit hebben: 

 Getekende schriftelijke overeenkomst 

 Bewijs van storten waarborg 

 Ingevulde inlichtingenfiche 

 Attest inkomenstarief 
Als er in het kinderdagverblijf geen plaats is ontvangt u van ons een mail via de 
kinderopvangzoeker dat er geen plaats vrij is. 
Om een goede integratie van je kind in de opvang mogelijk te maken werkt ons aanbod met 
een minimum van 3 halve opvangdagen per week. (verspreid over 3 opvangmomenten) 
 
 
 

2. Toewijzing van opvangplaatsen 
 
Bij meerdere vragen naar opvang op hetzelfde moment verdelen we de plaatsen volgens de 
bepaalde voorrangsregels. Baby’s hebben voorrang op oudere kinderen. 
Heb je opvang nodig in het kader van je werksituatie? Dan krijg je absolute voorrang. Ook is 
er voorrang voor deze gezinnen: 

- alleenstaanden 
- ouders met een laag inkomen (-27 000 euro) 
- pleegkinderen 
- kinderen met een broer of zus in de opvang 
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Bijkomend stelt de wet dat 20 % van de kinderen die wij op jaarbasis opvangen, kinderen 
zijn van gezinnen die tot 1 van volgende groepen behoren:  

- opvang nodig voor de werksituatie en alleenstaand zijn 
- opvang nodig voor de werksituatie en een laag inkomen hebben 
- opvang nodig voor de werksituatie en een pleegkind hebben 
- alleenstaand zijn en een laag inkomen hebben 
- alleenstaand zijn en een pleegkind hebben 
- een laag inkomen en een pleegkind hebben; 
- opvang nodig voor de werksituatie en problemen hebben met de gezondheid of zorg 

nodig hebben 
- opvang nodig voor de werksituatie en een laag opleidingsniveau hebben 
- alleenstaand zijn en problemen hebben met de gezondheid of zorg nodig hebben 
- alleenstaand zijn en een laag opleidingsniveau hebben 
- een laag inkomen hebben en problemen hebben met de gezondheid of zorg nodig 

hebben 
- een laag inkomen en laag opleidingsniveau hebben 
- problemen hebben met de gezondheid of zorg nodig hebben en een laag 

opleidingsniveau hebben 
Zolang 20% niet bereikt is, kan afgeweken worden van de absolute voorrang in het kader 
van de werksituatie. 
 
Werksituatie kan zijn: werk hebben, werk zoeken, een beroepsgerichte opleiding volgen die 
de kansen op de arbeidsmarkt vergroot, zoals inburgeringstraject en lessen Nederlands. 
Een laag inkomen is: een gezamenlijk belastbaar inkomen van minder dan 27.000 euro per 
jaar 
Problemen met gezondheid of zorg nodig hebben is:  
een gezin  

- waarvan een persoon die verantwoordelijk is voor het kind een handicap heeft of 
minder goed voor zichzelf kan zorgen; 

- dat om sociale of pedagogische redenen (professionele hulpverlening of inburgering) 
opvang nodig heeft. 

Een laag opleidingsniveau is: geen van beide ouders heeft een diploma secundair 
onderwijs. 
 
 
 

C. Het brengen en afhalen van het kind 
 
Je brengt en haalt je kind op het afgesproken uur. Dit wordt dagelijks genoteerd op het 
heen- en weerblaadje. 
Wanneer je door omstandigheden je kind later afhaalt dan afgesproken, vragen we je de 
kinderopvang telefonisch te verwittigen.  
De kinderbegeleider vertrouwt je kind alleen toe aan de personen die uitdrukkelijk worden 
vermeld in de inlichtingenfiche (zie punt V.B). Je verwittigt hiervoor, vooraf en schriftelijk, de 
kinderbegeleider wanneer derden je kind afhalen. 
Treedt er in de loop van de opvang een wijziging op in het ouderlijk gezag of in het verblijfs- 
of bezoekrecht, gelieve dit zo snel mogelijk te melden aan de kinderbegeleider en de 
verantwoordelijke. De verantwoordelijke zal de inlichtingenfiche aanpassen. Indien nodig 
wordt ook de schriftelijke overeenkomst aangepast.  
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D. Ziekte of ongeval van een kind  
 
Zieke kinderen kunnen niet in de opvang terecht. Het is daarom goed en handig om op 
voorhand een oplossing te zoeken voor het geval je kind 's morgens ziek zou zijn en er 
dringend alternatieve opvang nodig is. 
 
Om te beslissen of een ziek kind naar de opvang kan komen, telt enerzijds het belang van 
het kind zelf en wordt anderzijds ook rekening gehouden met het belang van de andere 
opgevangen kinderen en de extra werkbelasting die de zorg van het ziek (geworden) kind 
met zich meebrengt. 
 
Je kind wordt geweigerd als: 

 het te ziek is om deel te nemen aan de normale activiteiten van de kinderopvang. 

 het te veel aandacht en zorg vraagt zodat de gezondheid of de veiligheid van de 
andere kinderen niet meer gegarandeerd kan worden. 

 het volgende ziektetekens vertoont: 
1. diarree: verandering van stoelgangpatroon met 3 waterige ontlastingen in de laatste 

24 uur bij een kind dat te ziek is om in de opvang te blijven. Als de diagnose 
peuterdiarree is, mag het kind wel naar de opvang komen.  

2. braken: bloedbraken, 2 of meer keer braken tijdens de laatste 24 uur bij een kind dat 
te ziek is voor de opvang, wanneer er gevaar voor uitdroging bestaat of wanneer een 
zuigeling jonger dan 6 maanden is. 

3. ademhalingsmoeilijkheden, gierende hoest of ademnood.  
4. meer dan 38°C koorts, eventueel gepaard met keelpijn, braken, diarree, oorpijn, 

prikkelbaarheid, verwardheid of rode huiduitslag en/of alarmsignalen. 
5. huiduitslag in combinatie met koorts bij een te ziek kind of een verandering in het 

gedrag.  
6. mondzweertjes bij een te ziek kind.  
7. aanhoudende buikpijn van 2 uren of langer.  
8. het een besmettelijke ziekte heeft waarbij het kind zelf of de andere kinderen een 

risico lopen. Meer informatie over infectieziekten, symptomen, behandeling en 
wanneer het kind terug naar de opvang mag komen vind je op de website van Kind 
en Gezin via www.kindengezin.be/gezondheid-en-vaccineren/ziek (via de “zoek 
infectie” vind je alle informatie over een bepaalde infectie). 

 
Na herstel kan de kinderopvang een doktersattest vragen, waarin bevestigd wordt dat je 
kind genezen is. 
Wij vragen je met aandrang om eventuele, niet onmiddellijk zichtbare medische problemen 
van je kind te signaleren, zeker wanneer deze bijzondere waakzaamheid vergen of een 
gevaar kunnen betekenen voor anderen. Dit met het oog op het preventief beschermen van 
je eigen kind, je gezinsleden en andere kinderen in de kinderopvang en om onnodige 
risico's zoveel mogelijk uit te sluiten. 
 
Als ouder word je verwittigd als er een besmettelijke ziekte in de opvang is en indien de 
kinderen daarvoor dienen thuis te blijven. Om de privacy van de betrokken ouders en hun 
kind te beschermen, zijn deze waarschuwingen steeds anoniem. 
Wanneer je kind in de loop van de dag ziek wordt, neemt de verantwoordelijke of één van 
de kinderbegeleiders contact op om afspraken te maken over de eventuele medische 
opvolging. Alle kosten voor medische hulp zijn ten laste van de ouders, tenzij het om een 
ongeval gaat. Het kan gebeuren dat we je vragen om je kind zo snel mogelijk op te halen. 
Wanneer je niet bereikbaar bent, zullen we contact opnemen met één van de door jou 
aangeduide vertrouwenspersonen of met je huisarts (inlichtingenfiche). 
In noodgevallen zullen we onmiddellijk een arts en/of de hulpdiensten oproepen. Wanneer 
dit nodig zou zijn, brengen we je nadien zo snel mogelijk op de hoogte. 

http://www.kindengezin.be/gezondheid-en-vaccineren/ziek
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E. Het gebruik van medicatie  
 
Voorgeschreven medicatie wordt zoveel mogelijk thuis toegediend. Wij verzoeken je aan je 
arts te vragen de medicatie voor te schrijven die je ‘s morgens en ’s avonds zelf kan 
toedienen. Enkel en alleen als de behandeling het vereist, en als het haalbaar is, kan de 
opvang deze taak op zich nemen. 
Indien het kind medicatie nodig heeft (ook als enkel thuis toegediend) breng je de 
kinderopvang hiervan op de hoogte. 
 
Als er medicatie moet toegediend worden in de opvang, dan kan dit enkel op voorschrift van 
een arts, apotheker of bij gekende medicatie door de ouders. Dit attest wordt overhandigd 
aan de kinderbegeleider. Hierop staat duidelijk het volgende vermeld:  

 naam van de medicatie 

 naam van de arts  

 naam van de apotheker (indien attest van de apotheker) 

 naam van het kind 

 datum van aflevering en vervaldatum 

 dosering en wijze van toediening 

 wijze van bewaren 

 einddatum en duur van de behandeling 
De ouders vermelden eveneens dagelijks op het heen- en weerblaadje indien er medicatie 
moet toegediend worden.  
Enkel met een schriftelijke toestemming van arts of ouders kan éénmalig een koortswerend 
middel toegediend worden.  
Ouders brengen zelf het koortswerend middel mee naar de opvang. Kind en gezin beveelt 
aan om maximaal 1 dosis paracetamol in de vorm van siroop toe te dienen. Het gebruik van 
zetpillen (suppo’ s) wordt afgeraden. 
 
 
 

F. De afwezigheid van een kind 
 
In de kinderopvang wordt het principe “opvang bestellen is opvang betalen” toegepast. Je 
betaalt voor de gereserveerde opvangdagen als je respijtdagen op zijn en er geen 
ziekteattest voorhanden is. 
Een respijtdag is een dag dat je je kind kan thuis houden terwijl het ingeschreven was in het 
kinderdagverblijf.  
Bij een voltijdse plaatsing heb je recht op 18 respijtdagen. Deze dagen worden in 
verhouding tot het opnameplan verhoudingsgewijs berekend.  
 
Bij een flexibel opnameplan geeft u maandelijks via e- mail de dagen dat u een plaats wil 
reserveren door. 
Bij een vast opnameplan hoeft u dit enkel te doen als er in die maand wijzigingen zijn. vb 
verlof 
Als het kind gedurende de maand afwezig is en u geen ziekteattest hebt, wordt er hiervoor 
een respijtdag ingezet. Hiervoor betaalt u niet. 
Zijn uw respijtdagen op dan betaalt u die dag volgens uw inkomenstarief. Dit zijn niet- 
gerechtvaardigde afwezigheidsdagen. 
Indien uw kind afwezig is en u de opvang niet tijdig dwz voor 8u ’s morgens telefonisch 
(NIET VIA E- MAIL!) verwittigd hebt, betaalt u een boete van 5 euro per dag. 
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III. PRIJS 
 
 

A. Prijsbepaling 
 
Je betaalt een tarief afhankelijk van je inkomen, berekend op basis van het gezamenlijk 
belastbaar beroepsinkomen.  
Je vraagt een berekening via het berekeningsinstrument van de website van Kind en Gezin 
als volgt: 
STAP 1 Registreer je op https://mijn.kindengezin.be 
Wat heb je nodig ? Je federaal token of je e-ID-kaart, je pincode, een kaartlezer en een 
eigen e-mailadres 
 
STAP 2 Bereken je inkomenstarief en vraag een attest aan. 
Je doet dit de maand voor je kind naar de opvang gaat.  
Doorloop alle vragen en je ontvangt het attest met je inkomenstarief via e-mail 
 
STAP 3  Bezorg je attest inkomenstarief aan je kinderopvang 
  
Heb je geen aanslagbiljet of heb je ondersteuning nodig, dan neem je contact op met het 
loket kinderopvang van Wellen op 012/44 01 54 of loketkinderopvang@ocmwwellen.be 
 
De eerste berekening vraag je de maand voorafgaand aan de maand waarin de 
kinderopvang start aan. Tenzij een herberekening nodig is, geldt die prijs (mits jaarlijkse 
indexering) zolang je kind naar de opvang gaat tot het 3 jaar wordt. 
Een herberekening van het inkomenstarief gebeurt als er wijzigingen zijn in je 
gezinssituatie, dit kan een wijziging zijn van contracthouder of andere persoon met domicilie 
op hetzelfde adres (vb. partner gaat elders wonen, overlijden van een partner, …) of een 
wijziging van het aantal kinderen ten laste (vb. geboorte van een kind, …). In de maand 
waarin je kind 3 wordt, vraag je eveneens een berekening van je inkomenstarief. Ga naar 
https://mijn.kindengezin.be met je huidig attest inkomenstarief en doorloop alle vragen. Je 
ontvangt een nieuw tarief dat zal gelden vanaf de eerste dag van de maand volgend op 
maand waarin je de wijziging berekent.  
 
Het is van het grootste belang dat je steeds het meest actuele attest inkomenstarief 
bezorgt, zodat een correcte prijs kan worden aangerekend. 
 
Verminderingen (* MB 23 april art 28 )op het berekende inkomenstarief gelden voor: 

 een gezin met een inkomen lager dan de inkomensgrens vastgelegd op 1 november 
van elk jaar door Kind en Gezin. De vermindering betreft 25% van het berekende 
inkomenstarief. Voor een inkomen vanaf die inkomensgrens wordt het percentage 
gradueel verminderd met 1 per begonnen schijf van 50 euro 

 een gezin met een tweede of volgende  kind ten laste( 3,14€ per kind ten laste vanaf 
het tweede kind) 

 een meerling (één aanvullende vermindering van 3,14€ voor gezinnen met één of 
meer meerlingen ten laste) 

 
Als een gezin onjuiste informatie doorgeeft of nalaat actuele informatie door te geven, kan 
Kind en Gezin zowel voor de toekomst als voor het verleden beslissen het maximumtarief 
op te leggen of opnieuw een inkomenstarief te bepalen. De beslissing voor de toekomst 
geldt vanaf de maand die volgt op de vaststelling, op voorwaarde dat het kind nog in de 
kinderopvanglocatie wordt opgevangen.  

https://mijn.kindengezin.be/
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Als er een foute berekening is waar het gezin geen schuld aan heeft, wordt de berekening 
rechtgezet met terugwerking tot het moment waarop de fout begaan is, tenzij het gezin te 
weinig betaald heeft. 
 
 
 

B. Individueel verminderd tarief  
 
Het recht op een individueel verminderd tarief geldt in welbepaalde omstandigheden waarin 
het onmogelijk is om het berekende inkomenstarief te betalen. Het individueel verminderd 
tarief wordt dan toegekend voor één jaar. Daarna geldt opnieuw het aanvankelijk berekende 
inkomenstarief, verhoogd met een eventuele indexering.  
Het gaat om werkloosheid, inkomensdaling van 20%, moeilijke financiële situaties en recht 
op leefloon. Als je in deze omstandigheden terecht komt nadat je attest inkomenstarief 
berekend werd, kan je een herberekening vragen : 

 indien je werkloosheidsuitkering ontvangt, contacteer je Kind en Gezin om een 
herberekening te vragen op basis van de inkomensgegevens werkloosheid  

 bij een daling van het inkomen van 20% gedurende 3 opeenvolgende maanden, 
neem je contact op met Kind en Gezin. Er volgt een herberekening na voorlegging 
van de nodige bewijsstukken.  

 bij een moeilijke financiële situatie wend je je tot het OCMW. Het OCMW heeft 
beslissingsbevoegdheid in het toekennen van een individueel verminderd tarief aan 
ouders die zich in een financieel moeilijke situatie bevinden. Het OCMW kan een 
ouder ofwel :  

1. het recht geven op het minimumtarief, zijnde het minimumtarief; 
2. het recht geven op een individueel verminderd tarief dat slechts de helft is van 

het op basis van het aanslagbiljet of inkomen berekende inkomenstarief.  

 Indien je een bewijs van leefloon van het OCMW hebt, contacteer je Kind en Gezin. 
Je zal na de herberekening van je inkomenstarief het minimumtarief betalen. 

 
Bezorg steeds het meest actuele attest inkomenstarief aan je opvang. 
 
 
 

C. Prijs voor opvangprestaties 
 
Voor de opvang van uw kindje in het kinderdagverblijf betaal je het inkomenstarief of 
individueel verminderd inkomenstarief voor: 

 de gereserveerde opvangdagen in het opvangplan en waarop het kind aanwezig is 

 de extra overeengekomen kinderopvangdagen waarop het kind aanwezig is 

 60% van het inkomenstarief voor opvang minder dan 5 uur 

 100% van het inkomenstarief voor opvang tussen 5 en 11 uur 
Opvang op verschillende tijdstippen van dezelfde dag wordt samengevoegd 
Het individuele inkomenstarief wordt aangerekend voor ongerechtvaardigde afwezigheden. 
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D. Bijkomende kosten 
 
Er worden bijkomende kosten gevraagd voor : 
 

 het laattijdig afhalen van een kind zonder dat hiervoor verwittigd is (5 euro per keer). 

 niet-verwittigde afwezigheden (5 euro per keer). 

 luiers 1,5 euro per volle dag en 75 cent per halve dag . Indien het kindje bezig is met 
zindelijkheidstraining worden de luiers per stuk geteld. Hiervoor vragen we 0,30 cent. 

 10 euro voor het heen- en weerboekje. 

 inningskosten bij wanbetaling. 

 waarborg, deze bedraagt 100 euro. Dit bedrag wordt enkel teruggestort op het einde 
van de opvangperiode als het kind 2,5 jaar is en indien al de facturen betaald zijn. 
Indien de opvang vroegtijdig beëindigd wordt zonder grondige reden wordt  deze 
waarborg niet teruggeven. 

 
 
 

E. Betalingswijze 
 
Het gezin ontvangt voor elke maand een factuur van het kinderdagverblijf met volgende 
vermeldingen: 

 het aantal dagen waarop het kind gerechtvaardigd en ongerechtvaardigd aanwezig 
was. De geregistreerde aanwezigheden worden bevestigd door de ouder (zie punt 
V.B) 

 het inkomenstarief van het gezin 

 het tarief voor ongerechtvaardigde afwezigheidsdagen 

 de gedetailleerde weergave van alle bijkomende tarieven met vermelding van aard, 
aantal en het bedrag 

 
De factuur moet binnen de 30 kalenderdagen betaald worden. Dit gebeurt door 
overschrijving op het volgende rekeningnummer 
IBAN: BE 140910 1857 1283 
BIC: GKCCBEBB van het OCMW  van Wellen 
 
Bij laattijdige betaling volgt er een schriftelijk aanmaning. Een tweede aanmaning gebeurt in 
de vorm van een aangetekend schrijven. Alle aanmaningskosten worden op de 
eerstvolgende factuur aangerekend. Het niet betalen van de factuur kan aanleiding geven 
tot het schorsen of stopzetten van de overeenkomst.  
De invordering van de retributie zal desnoods overeenkomstig de wetsbepalingen van de 
burgerlijke rechtsvordering geschieden of overeenkomstig art. 94 van het gemeentedecreet 
door middel van een dwangbevel. 
 
De wettelijk toegestane modaliteiten voor prijswijzigingen worden opgenomen in de 
schriftelijke overeenkomst.  
Prijswijzigingen worden 2 maanden vooraf bekend gemaakt. Prijswijzigingen vergen een 
wijziging van het huishoudelijk reglement, waarvan alle gezinnen op de hoogte worden 
gebracht en waarvoor ze tekenen voor ontvangst en kennisname. Elke prijswijziging in het 
nadeel van de gezinnen geeft hen het recht deze schriftelijke overeenkomst op te zeggen 
zonder enige schade- of opzegvergoeding  
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F. Fiscaal attest 
 
De kosten gemaakt voor kinderopvang tot 12 jaar zijn fiscaal aftrekbaar. 
Het kinderdagverblijf” De hartediefjes” verbindt er zich toe na het verlopen jaar een correct 
fiscaal attest af te leveren in het eerste semester van het volgende jaar. De op het fiscaal 
attest vermelde bedragen zijn de in dat jaar effectieve betaalde fiscaal aftrekbare financiële 
bijdragen.(van 1/12 tot 30/11) 
Bijkomende kosten worden niet opgenomen op het fiscaal attest. 
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IV. RECHT VAN HET GEZIN 
 
 

A. Recht om te wennen 
 
Wenbeleid omvat het wennen bij de start en bij de overgang naar een andere leefgroep. 
 
Voor de effectieve start van de opvang voorzien wij een tweetal wenmomenten. De eerste 
dagen van de opvang zijn immers voor de meeste kinderen stresserend: nieuwe mensen, 
nieuwe geluiden, nieuwe geuren, enzovoort. Ook voor jullie/de ouders is het een grote stap. 
Wenmomenten zorgen ervoor dat de overgang van de opvang van thuis naar de 
kinderopvang geleidelijk wordt opgebouwd, waardoor stress bij je kind vermeden of beperkt 
kan worden. Het heeft een gunstige invloed op de psychische en daardoor ook de fysieke 
veiligheid van je kind, op het welbevinden van je kind en op het welbevinden en de 
betrokkenheid van jullie, de ouders. Verder zorgen deze momenten ervoor dat onze 
kinderbegeleiders  nog beter op de hoogte worden gesteld van de opvoedingsgewoontes en 
aanpak. Daarom bieden wij alle ouders de mogelijkheid om samen met hun kind een aantal 
keer langs te komen voor de effectieve start van de opvang.  
 
Het wenbeleid bij de start verloopt als volgt : 
U maakt met de verantwoordelijke een afspraak om eens samen met de baby een half 
uurtje langs te komen. U blijft dan bij het kind. U brengt dan ook de persoonlijke spulletjes 
van het kindje binnen. 
Voor een tweede wenmoment maakt u weer opnieuw een afspraak en mag het kindje 
gedurende 1 of 1,5 uurtje gratis opgevangen worden in de kribbe. 
 
Bij de overgang naar een volgende leefgroep zijn er eveneens wenmomenten voorzien. 
Vanaf het moment dat het kindje klaar is om naar een volgende groep over te kunnen gaan 
worden de wenmomenten hiervoor bekeken ifv het aantal kinderen in de verschillende 
groepen. 
De overgang gebeurt heel geleidelijk. 
Wanneer uw kind na langdurige afwezigheid terug naar de opvang komt, voorzien wij 
opnieuw de mogelijkheid om de aanpassing van het kind te ondersteunen. In overleg met 
jullie, de kinderbegeleiders en de verantwoordelijke wordt afgesproken hoe we de overgang 
aanpakken.  
 
 
 

B. Recht op toegang  
 
Tijdens de openingsuren heb je als ouder toegang tot alle lokalen waar de kinderen kunnen 
verblijven. Deze bezoeken mogen de algemene goede werking van het kinderdagverblijf 
niet storen. 
Wij raden dit niet aan indien uw kind in de opvang aanwezig is vermits dit psychologisch 
niet zo goed is voor jullie spruit. 
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C. Recht om klacht te uiten 
 
Wij nodigen je uit om bedenkingen, opmerkingen en klachten onmiddellijk te bespreken met 
de kinderbegeleiders en/of de verantwoordelijke. Samen zullen we trachten tot een 
oplossing te komen. 
Je kan je klacht ook schriftelijk formuleren op een klachtenformulier en bezorgen aan de 
verantwoordelijke.  
We garanderen je dat elke klacht discreet en efficiënt geregistreerd, behandeld en 
beantwoord wordt. 
 
Ben je niet tevreden over de wijze waarop je vraag of klacht behandeld werd, dan kan je je 
wenden tot de Klachtendienst van Kind en Gezin, Hallepoortlaan 27, 1060 Brussel. Je kan 
dit doen via http://www.kindengezin.be/contact-en-help/klachten/ . 
 
Naast klachtenbehandeling is tevredenheid peilen en waarborgen één van onze 
doelstellingen. Aan de hand van een vragenlijst vragen we naar je mening over de werking 
van de opvang. Uitgaande van jouw verwachtingen, opmerkingen en suggesties 
onderzoeken wij op welke wijze onze werking kan verbeteren. 
 
 
 

D. Recht op respect voor de privacy/ bescherming van de persoonlijke 
levenssfeer 
 
Overeenkomstig art.24 van het decreet van 20 april 2012 houdende de organisatie van de 
kinderopvang voor baby’s en peuters, en art. 34 van het Besluit van de Vlaamse Regering 
van 22 november 2013 betreffende de vergunningsvoorwaarden, kan de kinderopvang bij 
de inschrijving en tijdens de opvang van je kind persoonsgegevens opvragen die nodig zijn 
voor de werking van de opvang. Het betreft administratieve gegevens van het kind, de 
ouders en het gezin, gegevens nodig voor het voorrangsbeleid en relevante sociale of 
medische gegevens. Deze gegevens worden vernietigd  zodra ze niet meer noodzakelijk 
zijn in het kader van de toepasselijke regelgeving. 
 
Overeenkomstig de wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke 
levenssfeer en de verwerking van de persoonsgegevens, heb je als ouders recht op 
toegang tot deze persoonsgegevens van je kind, jezelf of je gezin en kan je de verbetering 
ervan vragen. 
De verantwoordelijke van de kinderopvang verbindt zich ertoe om de veiligheid en het 
vertrouwelijk karakter van de persoonsgegevens te waarborgen. 
 
In de kinderopvang worden soms foto’s genomen van de aanwezige kinderen. Deze foto’s 
kunnen worden uitgehangen, gepubliceerd of op de website worden geplaatst. Indien je dit 
niet wenst, kan je dit schriftelijk kenbaar maken op de schriftelijke overeenkomst 
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V. Andere documenten 
 
 

A. Verzekeringen 
 
Het kinderdagverblijf “de hartediefje”s heeft een verzekering afgesloten bij Ethias voor de 
burgerlijke aansprakelijkheid voor de medewerkers en de kinderen, alsook tegen 
lichamelijke ongevallen voor de opgevangen kinderen, op de momenten dat het kind onder 
het toezicht van de kinderopvang staat. 
 
Aangifte van schade of ongeval moet binnen de 24u na de feiten gebeuren bij de 
verantwoordelijke of de secretaris van het OCMW. Zij brengt de verzekeringsmaatschappij 
op de hoogte. De polissen zijn ter inzage bij de verantwoordelijke van het kinderdagverblijf. 
Het kinderdagverblijf kan niet verantwoordelijk worden gesteld voor beschadiging of diefstal 
van persoonlijke voorwerpen van het kind. Wij vragen dan ook om persoonlijke en kostbare 
zaken thuis te laten. 
 
 
 

B. Inlichtingenfiche en het aanwezigheidsregister  
 
Voor elk opgevangen kind wordt een inlichtingenfiche ingevuld. Dit is belangrijk voor de 
veiligheid van elk kind. De inhoud van de inlichtingenfiche omvat: 

 de identificatiegegevens van het kind en de ouders 

 de bereikbaarheidsgegevens van de ouders en de behandelende arts 

 de specifieke aandachtspunten over de gezondheid en de manier van omgaan met 
het kind 

 de personen die het kind mogen ophalen 
 
Zorg ervoor dat de inlichtingenfiche over je kind in het kinderdagverblijf altijd volledig en 
actueel is. Geef veranderingen in de gegevens over de gezondheid van je kind, jouw 
telefoonnummers of de huisarts onmiddellijk door. 
Wij garanderen een zorgvuldige omgang met de inlichtingenfiche. 
 
Wij vragen je toestemming om deze persoonlijke gegevens te verwerken in het kader van 
het naleven van de vergunningsvoorwaarden.  
De inlichtingenfiche kan alleen en op elk moment geraadpleegd worden door: 

 het organiseren bestuur als het echt noodzakelijk is 

 de verantwoordelijke  

 de kinderbegeleider die het kind begeleidt 

 de toezichthouders voor controle op de naleving van de vergunningsvoorwaarden 
(Zorginspectie) 

 Kind en Gezin 

 jijzelf, voor de gegevens over jezelf en je kind 
 
Het kinderdagverblijf voorziet een aanwezigheidsregister waarin voor elk opgevangen kind 
het aankomst- en vertrekuur wordt vermeld per dag. Deze registratie gebeurt tot op de 
minuut nauwkeurig.  
Je bevestigt dagelijks elke aanwezigheid van je kind. 
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C. Kwaliteitshandboek 
 
Om de kwaliteit van de werking te verzekeren heeft het kinderdagverblijf een 
kwaliteitshandboek. Het omvat een kwaliteitsbeleid, een kwaliteitsmanagementsysteem en 
de resultaten van de evaluatie en de zelfevaluatie. 
De missie, visie, doelstellingen en strategie voor het pedagogisch beleid en voor de 
betrokkenheid en participatie van de gezinnen worden beschreven, evenals het 
organisatorisch management.  
 
Het kwaliteitshandboek kan worden ingekeken op vraag.   
 
 
 

D. Werkwijze bij wijziging van het HHR 
 
Elke verandering aan het huishoudelijk reglement wordt minstens twee maanden vóór de 
aanpassing ingaat schriftelijk medegedeeld. Elke verandering wordt voor ontvangst en 
kennisneming ondertekend door de ouders. 
 
Je hebt het recht om twee maanden na kennisname van een aanpassing in je nadeel, de 
schriftelijke overeenkomst op te zeggen zonder enige schade – of opzegvergoeding. 
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VI. SLOTBEPALINGEN 
 
Dit huishoudelijk reglement is opgesteld volgens de richtlijnen van Kind en Gezin, 
gebaseerd op de wettelijke voorschriften en goedgekeurd door de OCMW Raad op 28 
september 2014.Alle regelgeving en bepalingen voor vergunde en gesubsidieerde 
kinderopvang kan je vinden op www.kindengezin.be.  
 
Belangrijke wettelijke wijzigingen in de toekomst worden tijdig gecommuniceerd. 
 
Met alle vragen en opmerkingen bij dit huishoudelijk reglement en bij de werking van” De 
hartediefjes” kan je terecht bij de verantwoordelijke, Severijns Winny. 
 

http://www.kindengezin.be/

