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Inschrijvingsformulier 
 

 
Aanvragers:  

Naam: ……………………………………   Naam: ………………………………… 
Voornaam: ………………………………   Voornaam:…………………………….. 

 
Woonplaats: 
 Straat  : ………………………………………………….  Nr: ……… 
 Gemeente : ………………………………………………….   Postnr.: ……… 
 
Telefoonnummer:       
 Prive : …../……………..    Werk : …../……………..(vader)
  GSM : …../……………..(vader)   Werk  : 
…../……………..(moeder) 
 GSM : …../……………..(moeder)   Andere : …../……………..(………..) 
        Andere : …../……………..(………..) 
  
E-mail: …………………………………………………. 

 

 

 
Kindje: 
 
 Naam  : ……………………………………Begindatum opvang: ……… 
 Voornaam : …………………………………… 
 

Geboorte voorzien : …………………………………………………. 
Geboortedatum  : …………………………………………………. 

 

 

 
Behandelend geneesheer:    
 
Huisarts:   

Naam  : …………………………………………………. 
 Voornaam : …………………………………………………. 

Straat  : ………………………………………………….  nr: …….. 
 Gemeente : ………………………………………………….   Postnr: …….. 
 Telefoon : …………………………………………………. 
 
 Kinderarts:  

Naam  : …………………………………………………. 
 Voornaam : …………………………………………………. 

Straat  : ………………………………………………….  nr: …….. 
 Gemeente : ………………………………………………….   Postnr: …….. 
 Telefoon : …………………………………………………. 
 

 

 
Het kindje mag afgehaald worden door: (naam + verwantschap) 
………….…………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………. 
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Gekozen opvangplan voor de periode van ……..tot …………. 
 
 Voltijds                   Deeltijds: aantal dagen > 5 u :…            Onregelmatig (*) 
       > 5u/dag – 5 d/wk                           aantal dagen < 5u :…               aantal dagen / week: 
… 
                                                         of aantal dagen / mnd: 
… 
 
(*) Ouders met onregelmatige werkuren geven hun werkplanning door ten laatste 10 dagen voor het einde van de maand. 

 

 
Voor het opvangplan betekent dit: 
 

 
 

Week 1 
Van/tot 

Week 2 
Van/tot 

Week 3 
Van/tot 

Week4 
Van/tot 

Maandag     

Dinsdag     

Woensdag     

Donderdag     

Vrijdag     

 
 
 
Elke kindje heeft recht op 23 “gerechtvaardigde afwezigheidsdagen” (zie huishoudelijk reglement, verder HR 
genoemd)(voor voltijds, anders in verhouding tot het aantal contractuele dagen). Voor de “niet-gerechtvaardigde 
afwezigheidsdagen”  (zie HR) wordt het maximum inkomenstarief aangerekend. De jaarlijkse verlofplanning dient 
voor 1 maart doorgegeven te worden.  
Het Elfenbosje werkt volgens het systeem van IKG (= inkomensgerelateerde kinderopvang). 

De bijdrage wordt berekend op basis van de inkomensgegevens (laatste belastingsbrief) die gekend zijn in de 
maand waarin de opvang start met het systeem. De bijdrage wordt daarna jaarlijks op 1 januari herberekend. Ook  
bij wijziging van gezinssamenstelling, kinderen ten laste of verandering van het inkomen met 20% dient een 
herberekening te gebeuren. 
De maandelijkse facturatie voor de opvang gebeurt tot nader order  via een externe debiteurenbeheerder, in 
opdracht van Kind en Gezin. 

 
 
 

 
Datum van ondertekening: …./…./………. 
 
De ouder(s),                                                                                                   
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Voorrangsregeling 
 
Beste ouder,  
 
Dit formulier dient altijd ingevuld te worden. Indien het niet ingevuld wordt, kunnen  wij geen 
rekening houden met uw aanvraag. Aan het subsidiesysteem voor “inkomensgerelateerde 
kinderopvang” zijn enkele voorrangsregels verbonden. Dit wil zeggen dat wij voorrang geven aan 
bepaalde groepen. Indien u denkt gebruik te kunnen maken van deze voorrang, kan u dit kenbaar 
maken via onderstaand formulier. Gelieve ook de bewijsstukken toe te voegen.   
 
Alle door u verstrekte gegevens worden met discretie behandeld. 
 
 

Voorrangsgroep Wettelijke omschrijving Toelichting Aankruisen 

1.Werksituatie Nood hebben aan 
kinderopvang om werk te 
zoeken of te houden of om 
een opleiding te volgen. 

Werksituatie is ruim op te vatten. Het gaat niet enkel 
om nood aan kinderopvang omdat de ouders of één 
van beide ouders aan het werk zijn, maar ook omdat 
ze tijd en ruimte nodig hebben om een job te zoeken 
of om een opleiding te volgen die de kansen op de 
arbeidsmarkt vergroot. Ook het volgen van een 
inburgeringstraject of Nederlandse taalles vallen 
hieronder. 

 

2.Alleenstaanden Alleenstaanden Dit betekent niet gehuwd zijn of niet samenwonend 
zijn met een persoon van wie het inkomen in 
aanmerking komt voor de bepaling van het 
inkomenstarief. 

 

3.Laag inkomen Inkomen < 27.000 euro Het gaat over het gezamenlijk belastbaar inkomen 
op jaarbasis voor de aftrekbare bestedingen. Dit kan 
ook gaan over een vervangingsinkomen. 

 

4.Pleegkinderen Pleegkinderen die 
kinderopvang nodig hebben. 

Het betreft pleegzorg die geregeld is via een dienst 
voor pleegzorg. De voorrang geldt voor het 
pleeggezin en niet voor het biologisch gezin van het 
pleegkind. Deze gezinnen hebben niet alleen 
voorrang, maar hebben ook recht op het 
minimumtarief. 

 

5.Broer of zus Kinderen van wie een broer of 
zus in de kinderopvanglocatie 
opgevangen wordt. 

Dit gaat om kinderen die deel uitmaken van 
hetzelfde gezin. Het kan dus zowel om biologische 
broers of zussen gaan, als kinderen in een nieuw 
samengesteld gezin. 

 

 
 

   

  Zie vervolg op  volgende pagina.  
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6.Kwetsbaar gezin Minstens beantwoorden aan 2 van de volgende kenmerken, waarvan minstens laag inkomen, een 
problematische gezondheids- en/of zorgsituatie OF een laag opleidingsniveau: 
 

    6a. werksituatie Nood hebben aan kinderopvang 
om werk te zoeken of te houden 
of om een beroepsgerichte  
opleiding te volgen. 

Werksituatie is ruim op te vatten. Het gaat niet enkel om 
nood aan kinderopvang omdat de ouders aan het werk 
zijn, maar ook omdat ze tijd en ruimte nodig hebben om 
een job te zoeken of om een opleiding te volgen die de 
kansen op de arbeidsmarkt vergroot. Ook het volgen van 
een inburgeringstraject of Nederlandse taalles vallen 
hieronder. 

 

    6b. laag inkomen Inkomen < 27.000 euro Het gaat over het gezamenlijk belastbaar inkomen op 
jaarbasis. Dit kan ook gaan over een vervangingsinkomen. 

 

    6c. alleenstaanden Alleenstaanden Dit betekent niet gehuwd zijn of niet samenwonend zijn 
met een persoon van wie het inkomen in aanmerking 
komt voor de bepaling van het inkomenstarief. 

 

   6d. problematische 
         gezondheids-   
         en/of 
         zorgsituatie 
         
        
 

Beantwoorden aan minstens één  van de volgende 3 kenmerken: 
6d. 1.Gezinslid met een handicap: 

Volwassen gezinslid met een 
handicap: de handicap vermeld in 
artikel 135,eerste lid,1°Wetboek 
Inkomstenbelastingen 
Minderjarig gezinslid met een 
handicap: in aanmerking komen 
voor verhoogde kinderbijslag. 

Gezinslid moet hier begrepen worden als een persoon die 
verantwoordelijkheid draagt voor het kind. Een broer of 
zus van het opgevangen kind, komt dus niet in 
aanmerking. 
 Volwassene met een handicap=persoon die in 
aanmerking komt voor belastingvermindering. 
Minderjarige met een handicap=minderjarige met een 
handicap die in aanmerking komt voor verhoogde 
kinderbijslag. 

 

6d. 2.Gezinslid met verminderd zelfzorg vermogen  
Artikel 2,2°decreet van 30 maart 
1999 houdende de organisatie 
van de zorgverzekering. 

Gezinslid moet hier begrepen worden als een persoon die 
verantwoordelijkheid draagt voor het kind. Het gaat om 
een persoon die voor zelfzorg is aangewezen op de hulp 
van vrienden, familie of zorgverleners. Onder zelfzorg 
wordt verstaan de zorg die nodig is om te voorzien in 
eigen basisbehoeften, huishoudelijke activiteiten, 
mogelijkheden om sociale contacten te leggen, om zich te 
ontplooien en zich te oriënteren in tijd en ruimte. 

 

6d. 3.Sociale of pedagogische redenen  
In de context van hulpverlening 
of van de inburgering van het 
gezin, is het voor de kinderen om 
sociale of pedagogische redenen 
wenselijk dat ze overdag 
opgevangen worden. 

Hier is het criterium dat het gezin professioneel begeleid 
wordt. Het komt niet toe aan de organisator om te 
bepalen of er sociale of pedagogische redenen zijn die 
opvang wenselijk maken. 

 

   6e. laag      
       opleidingsniveau 

Wat het opleidingsniveau betreft, 
geen diploma secundair 
onderwijs hebben. 

Geen van beide ouders  heeft een diploma secundair 
onderwijs. 

 

 

 


