
  
 

 

 

Vastgesteld bij besluit van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn op 23 februari 2015. 
 
Aangepast bij besluit van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn op 26 maart 2015. 
 
Aangepast bij besluit van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn op 24 september 2015. 
 
Aangepast bij besluit van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn op 16 december 2015. 
 
Dit reglement treedt in werking op 1 januari 2016. 
 
 

 

Artikel 1: Definitie 
Het individueel verminderd tarief is een door Kind en Gezin persoonlijk toegekend tarief voor de 
opvang van een kind. Voor ouders waarvoor het financieel onmogelijk is om het inkomenstarief of 
verminderd tarief te betalen kan het OCMW, na een sociaal en financieel onderzoek, een ander tarief 
toekennen: 

 50 % korting op het inkomenstarief (minimumbedrag is steeds 5 euro), 

 Of een tarief van 5 euro, 

 Of een tarief van 1,56 euro. 

Deze tarieven dienen te worden opgevat als basisbedragen daar ze onderhevig zijn aan indexering op 
basis van de afgevlakte gezondheidsindex. 

 
Artikel 2: Voorwaarden m.b.t. de rechthebbende 
Ouder(s) kunnen recht hebben op een individueel verminderd tarief vastgesteld door het OCMW 
indien: 
1e De ouder(s) gebruikmaken van een kinderopvangvoorziening voor baby’s en peuters die werken 

met een persoonlijk inkomenstarief. 
2e De ouder(s) voor wie het betalen van het persoonlijk inkomenstarief financieel onhaalbaar is, 

ook na de herberekening er van door Kind en Gezin. 
3e De ouder(s) dienen gedomicilieerd te zijn in de gemeente Londerzeel om zich bij de sociale 

dienst van het OCMW van Londerzeel te kunnen aanmelden voor de aanvraag voor individueel 
verminderd tarief OCMW. 

4e De ouder(s) dienen zelf een vraag voor individueel verminderd tarief OCMW te stellen bij de 
sociale dienst van het OCMW van Londerzeel. 

5e De ouder(s) dienen akkoord te gaan met de voorwaarden voor het uitvoeren van een 
sociaal-financieel onderzoek door de sociale dienst van het OCMW van Londerzeel. 

 
Artikel 3: Verloop van de procedure 
1e De ouder(s) doen per kind een aanvraag individueel verminderd tarief OCMW bij de sociale 

dienst van het OCMW van Londerzeel. 
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2e De sociale dienst zal nagaan of de ouder(s) hun attest persoonlijk inkomenstarief hebben 
berekend en of de ouders(s) hun recht op de herberekening van het inkomenstarief via Kind en 
Gezin hebben uitgeput. 

3e Er zal een sociaal-financieel onderzoek worden gevoerd door de sociale dienst. 
4e De verkregen gegevens uit het sociaal-financieel onderzoek zullen worden ingevuld in het 

instrument aanvullende steun. Dit zal gebruikt worden als basis voor de beslissing. 
5e Het dossier wordt voorgelegd aan het Bijzonder Comité voor de Sociale Dienst. Zij kunnen 

4 zaken besluiten: 
1) een weigering van toekenning, 
2) het recht op het minimumtarief, dit bedraagt 1,56 euro/ dag, 
3) het recht op een individueel verminderd tarief dat de helft is van het persoonlijk 

inkomenstarief (met als minimumbedrag steeds 5 euro), 
4) het recht op een tarief van 5 euro/ dag. 
Bij een toekenning van het individueel verminderd tarief, beslist het Bijzonder Comité voor de 
Sociale Dienst tevens over de startdatum er van. Dit kan met een terugwerkende kracht van 
maximaal 6 maanden. 

6e De beslissing van het Bijzonder Comité voor de Sociale Dienst zal binnen de 5 werkdagen per 
schrijven worden meegedeeld aan de ouder(s). 

7e Indien er een positieve beslissing is genomen, zal er een attest worden opgemaakt. Dit attest 
omvat volgende gegevens: naam en voornaam van het kind, geboortedatum van het kind, adres 
van het kind, naam en voornaam van de ouders, kindcode, de beslissing genomen door het 
Bijzonder Comité voor de Sociale Dienst, datum toekenning, datum waarop het recht op een 
individueel verminderd tarief ingaat, handtekening van voorzitter en secretaris, datum van 
opmaak attest. 

8e Het attest zal door de sociale dienst van het OCMW Londerzeel worden bezorgd aan Kind en 
Gezin via het contactformulier op www.kindengezin.be. 

9e Op basis van het attest van het OCMW maakt Kind en Gezin een nieuw attest op dat zij aan de 
ouders bezorgen. Met dit attest moeten de ouders zich aanbieden bij de kinderopvang en zal 
hun factuur op basis hiervan worden berekend. 

10e Het attest afgeleverd door het OCMW is geldig voor de periode van 1 jaar, met als maximum de 
leeftijd van 3,5, 6, 9 en 12 jaar van het kind. Na de periode van een jaar na ingang van het attest 
individueel verminderd tarief, ontvangt de ouder van Kind en Gezin een vervolgattest met het 
oorspronkelijk berekende en geïndexeerde inkomenstarief. Indien de vraag voor individueel 
verminderd tarief voor kinderopvang nog steeds actueel is, dienen de ouders zich opnieuw aan 
te melden bij het OCMW. 

 
Artikel 4: Startdatum 
Deze beslissing treedt in werking op 1 januari 2016. 


