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“We zitten dikwijls ov

Sinds kinderdagverblijf 
Patapoef overschakelde op 
een inkomensgerelateerd 
betalingssysteem, zijn er veel 
minder wanbetalers en een 
betere en meer gevarieerde 
bezetting.  FOTO PATRICK DE ROO

Kinderopvang Buitenschoolse Kinderopvang (BKO) wordt steeds duurd
ook met overcapaciteit. De verblijven springen creatief om

De gemeente Berlaar 
voert vanaf 1 januari 
een prijswijziging door 
voor de buitenschoolse 

kinderopvang Roefels. 
Ouders die niet tijdig betalen, 
kunnen vanaf dan ook sneller 
gesanctioneerd worden.

“Kinderen van 
wanbetalers 
kunnen al  
na drie maanden 
geschorst worden.”
 
WILLY BUELLENS
SCHEPEN VAN KIND EN GEZIN

Opvang in  BKO Berlaar wordt duurder en zit vaak overvol. Daarom worden er 
maatregelen genomen.  FOTO’S MARC AERTS

Het opvangtarief stijgt vanaf 1 
januari. Voor het eerste kind stijgt 
de prijs van 85 cent naar 1.25 euro 
per begonnen halfuur. Ook voor 
wie twee kinderen naar de opvang 
brengt, stijgt de prijs. Het tarief tij-
dens de schoolvakanties neemt 
eveneens toe. 

“De laatste prijsaanpassing voor 
de BKO dateert van 2010”, legt sche-
pen van Kind en Gezin Willy Buellens 
(CD&V) uit. “Vanaf nu gebeuren de 
aanpassingen jaarlijks, a rato van de 
gezondheidsindex, of aan de hand 
van de cijfers van Kind en Gezin. 
Buiten de prijsverhogingen, vallen 
er ook een aantal diensten weg. Zo 
wordt op woensdagmiddagen en op 
vakantiedagen geen soep meer aan-
geboden en ook het vieruurtje met 
koek en sap valt weg. Deze beslissing 
namen we eerder uit organisatori-
sche, dan uit financiële overwegin-
gen. De kinderen brengen vaak zelf 
iets mee en bovendien werd het voor 
de begeleiders vaak te veel.”

Vanaf de invoering van de nieu-
we regelgeving kunnen kinderen 
van wanbetalers na drie maand ge-
schorst worden, waar dat voorlopig 
nog zes maand is. “De vroegere pro-
cedure liep via de financiële dienst 
en nam daarom meer tijd in beslag”, 
verklaart de schepen. 

 “Als we merken dat er betalings-
problemen zijn, spreken we in eer-
ste instantie de ouders aan om na 
te gaan wat er scheelt. Komt er na 
twee maanden nog geen reactie, dan 
manen wij de ouders aan om op ei-
gen initiatief het OCMW te contac-
teren voor een tegemoetkoming of 
budgetbegeleiding. Als blijkt dat de 
ouders toch weigeren, of niets aan 
de situatie willen veranderen, dan 
moeten wij uiteindelijk overwegen 
om het kind te schorsen. Uiteraard 
is dit de allerlaatste stap, we nemen 
eerst elke andere oplossing in over-
weging.”

Overbevolkt
Verder kampt ook de Berlaar-

se BKO met overcapaciteit. “In 
principe mogen wij in de druk-
ste periodes tot 30 procent over 
onze capaciteit gaan, maar dat 
gebeurt nu te vaak en voor een 
te lange periode. Daarom wil-

len we gesprekken aanknopen met 
de schooldirecties om te zien hoe 
we die hoogste pieken kunnen op-
vangen. Als zij de kinderen langer 
op school houden, kunnen er meer 
ouders hun kinderen daar oppik-
ken en vermindert de drukste piek 
van de BKO. Alvorens dit systeem in 
te voeren, nemen we de nodige tijd 
om alle mogelijkheden te overlopen. 

Het systeem zou dus pas ingaan op  
1 september. Verder proberen we 
onze kinderopvang zo optimaal mo-
gelijk te laten lopen met de middelen 
die we hebben. Deze maatregelen 
hebben niets te maken met afschaf-
fing of afslanking. Het gaat hier over 
optimalisatie en het wegwerken van 
overcapaciteit.”
KRISTOF VAN ROMPAEY
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Twee jaar geleden schakelde het 
erkende Mechelse kinderdagver-
blijf Patapoef over van een volledig 
zelfstandig kinderdagverblijf naar 

Inkomensgerelateerd systeem beschermt opvang tegen wanbetalers

ver onze capaciteit”
Ook voor zelfstandige 
kinderdagverblijven 
vormen wanbetalers soms 
een probleem, maar zij 
die al instapten in het 
inkomensgerelateerde (IKG) 
systeem, zien hun ontvangsten 
gewaardborgd door Kind en 
Gezin.

een inkomensgerelateerde kinder-
opvang (IKG). “De ouders betalen  
volgens hun financiële mogelijkhe-
den. Als opvangverblijf krijgen wij 
van Kind en Gezin dan een gegaran-
deerde dagprijs per kind”, legt Wen-
dy Van Evelghem uit. 

De overschakeling bracht vol-
gens Van Evelghem enkele merk-
bare veranderingen met zich mee. 
“We trekken nu meer mensen aan 
van verschillende nationaliteiten. 
Als zelfstandig kinderdagverblijf is 
het moeilijker om een volledige be-

In Bonheiden beschikken de inwo-
ners over een gratis dienst naschool-

se kinderopvang. “Maar in het ka-
der van de meerjarenplanning 

nemen we alle kosten onder de 
loep”, legt schepen van Jeugd 
en kinderopvang Jan Fonde-
rie (Groen) uit. 

“In de regio zijn we een ge-
meente met aangename facili-

teiten voor buitenschoolse kin-
deropvang. Hoewel er nog geen 

beslissingen werden genomen,  is 
het evident dat ook wij in financieel 

moeilijke tijden de tering naar de 
nering moeten zetten. Om 

het aantal beschikbare 
plaatsen te verhogen, 
zijn we van plan om 
binnen een jaar een 
nieuwe kinderopvang 
te starten in een nieuw 
gebouw. Verder zijn 
we ook altijd op zoek 
naar onthaalouders, 
maar er is een alge-
meen Vlaams tekort. 

Kinderopvangverblijven pakken  
wanbetalers elk op hun eigen manier aan 

der. Dat heeft niet alleen te maken met wanbetaling, maar 
m met de problemen en roeien met de riemen die ze hebben.

We doen er alles aan om deze groep 
mensen te stimuleren.” 

Niet wachten 
Volgens schepen van Welzijn Dirk 

Van Noten (CD&V) beschikt Heist-
op-den-Berg over een van de beter 
ontwikkelde BKO’s in de regio. “De 
schoolgaande kinderen beschikken 
over vijftien opvangplaatsen zonder 
wachtlijsten”, legt Van Noten  uit. 

“Als het gaat over kinderen van 0 
tot 3 jaar, is er binnen de gemeente 
wel nood aan extra opvang. Verder 
vermoed ik dat verscheidene ge-
meenten de wanbetalers bij BKO’s 
sneller willen sanctioneren, juist 
door het beperkte aantal plaatsen. 
Bij ons is dat niet zo, maar we zorgen 
er wel voor dat onze bestaande regle-
menten worden nageleefd.”

Privé-initiatief steunen
De capaciteit van de kinderop-

vang in het algemeen vormt vooral 
in de steden het grootste probleem. 
In Mechelen werd in het bestuurs-
akkoord overeen gekomen dat er in 
totaal duizend plaatsen moeten bij-
komen in de stad.  “Wij subsidiëren 

daarom ook privé-initiatief. Tegen 
het einde van dit jaar zijn er zo 

al ongeveer 120 opvangplaat-
sen bijgemaakt”, legt schepen 
Koen Anciaux (Open Vld) uit.  

“De correcte opvolging 
van de betalingen voor 
onze eigen exploitaties, is 
verder niets nieuws. Het 
is een procedure die we al 
jaren volgen: wie na her-
haaldelijk weigeren nog 
niet betaalt, mag zich 
uiteindelijk verwachten 

aan een deurwaarders-
exploot.”

Pistes 
onderzoeken

In Puurs zijn 
er drie gesub-
sidieerde 
BKO’s. “We 
stellen vast 
dat de be-

perkt toegelaten overcapaciteit van 
30 procent meer een gemiddelde 
wordt dan een uitzondering”, legt 
schepen van Jeugd en Onderwijs 
Hilde Van der Poorten (CD&V) uit. 

“Meer ouders maken gebruik van 
de opvang, dus onderzoeken we ver-
schillende pistes om dit op te lossen. 
Wat wanbetalers betreft, hanteren 
wij een algemeen principe: de per-
soon in kwestie wordt een aantal 
keer verwittigd, dan volgt een aan-
getekend schrijven. We bekijken ook 
bij het OCMW of er oplossingen mo-
gelijk zijn. In het allerlaatste geval 
schakelen wij een deurwaarder in en 
moet het kind de opvang verlaten. 
Dit gebeurt slecht heel uitzonderlijk. 
Het gaat over maximaal een geval op 
jaarbasis.”

Vooraf inschrijven
In Willebroek zit de BKO op het 

randje van de capaciteit. “We wer-
ken met inschrijvingen op voorhand, 
maar we hebben verder geen plan-
nen om de opvang uit te breiden”, 
legt schepen van Jeugd, Kinderop-
vang en Onderwijs Tinneke Huyghe 
(CD&V) uit. 

“We willen wel bekijken hoe we in 
de toekomst beter kunnen samen-
werken met de onderwijspartners. 
Wat het sanctioneren van wanbeta-
lers betreft, werd de procedure vori-
ge legislatuur nog aangepast. We zijn 
tevreden met het systeem en daarom 
denken we niet meteen aan ingrij-
pende veranderingen. Op dat vlak 
hebben we onze inhaalbeweging al 
gemaakt.”

Vooraf betalen
In Zemst hanteert de gemeente 

in de gemeentescholen een han-
dig systeem van voorafbetaling om 
wanbetalers tegen te gaan. “Ouders 
kopen een kaart waarop wordt aan-
geduid wanneer de kinderen in de 
opvang aanwezig zijn”, legt schepen 
van Voor- en Buitenschoolse kinder-
opvang Koen Vandermeiren (CD&V) 
uit. “Als de kaart vol is, kunnen ze 
eenvoudig een nieuwe kopen. Zo 
ontwijken we de hele administra-

tie waarmee de betalingen vroeger 
gepaard gingen. Verder hebben we 
ook recent een boetesysteem inge-
voerd voor ouders die hun kinderen 
systematisch te laat ophalen. Na drie 
keer wordt hen een bepaald bedrag 
aangerekend.” 

Verder wordt volgens de schepen 
samen met de scholen buiten het ge-
meentelijke onderwijs nog onder-
zocht of er voor hen een gezamen-
lijke BKO kan uitbesteed worden. 

Jeugddienst
Ook Bornem moet creatief zijn. 

“De BKO wordt bij ons georgani-
seerd door het OCMW. Maar om 
het capaciteitsprobleem het hoofd te 
bieden, zorgt de gemeente in over-
leg met drie lagere scholen voor ex-
tra opvangplaatsen”, legt schepen 
van Jeugd en Gezin Greet De Bruyn 
(CD&V) uit. 

“In die scholen zorgt de jeugd-
dienst voor opvang, de administratie 
blijft via het OCMW geregeld. In het 
geval dat ouders niet tijdig betalen, 
krijgen ze eerst een aantal aanma-
ningen. Het OCMW kijkt dan wat er 
eventueel aan de oorzaak ligt van het 
niet betalen. Dikwijls gaat het eerder 
om een vergetelheid van de ouders 
dan om moedwillige wanbetaling. ”

Inschrijvingsstop
De Duffelse BKO wordt georga-

niseerd door het Initiatief Buiten-
schoolse Kinderopvang (IBO) van 
vzw Emmaüs. “Wij ondersteunen 
deze privépartner jaarlijks met een 
structurele tegemoetkoming”, legt 
schepen An Verlinden (sp.a) uit. 

“In het verleden sloegen zij erin 
om zowel voor- als naschoolse op-
vang te organiseren zonder wacht-
lijsten, maar in september kwamen 
er zoveel nieuwe inschrijvingen bij, 
dat ze zich verplicht zagen om een 
inschrijvingsstop in te voeren. On-
dertussen wordt er volop met ver-
schillende partners aan een crea-
tieve oplossing gewerkt. Eventuele 
problemen met wanbetalers wor-
den door Emmaüs zelf geregeld.” 
 KVRO

zitting te verzekeren. Mensen sprin-
gen steeds bewuster om met onkos-
ten, ook bij de kinderopvang. Met het 
IKG-systeem zijn onze inkomsten in 
principe gewaarborgd. Af en toe 
krijgen we wel een brief van Kind en 
Gezin in verband met openstaande 
facturen van ouders die niet betaal-
den. Als zij echt halsstarrig blijven 
weigeren, dan moeten wij het kind 
in het extreemste geval de deur wij-
zen. Gelukkig is dat tot nu toe nog 
nooit gebeurd.”

De Vlaamse Regering keurde re-

cent nog de besluiten goed rond 
het nieuwe kwaliteits- en subsidie-
systeem voor de kinderopvang van 
baby’s en peuters. Vanaf 1 april 2014 
kan niemand nog beroepsmatig kin-
deropvang organiseren zonder een 
vergunning van Kind en Gezin. “Het 
is positief dat niet iedereen zomaar 
een crèche meer kan starten”, vindt 
Van Evelghem. 

Overspoeld met aanvragen
“Omdat we al enkele aanpassin-

gen moesten uitvoeren om in het 

IKG-systeem te stappen, zitten we 
ook nu vrij veilig wat de maatre-
gelen van het nieuwe decreet be-
treft. In de zeven jaar dat ik zelf in 
de sector werk, zag ik geregeld za-
ken veranderen. Mensen beginnen 
vaak onwetend met een opvang, of 
beslissen dan opeens om ermee te 
stoppen. Ik zag het dit jaar al enke-
le keren gebeuren. Dan worden wij 
overspoeld met vragen van ouders 
die dringend op zoek zijn naar een 
alternatief, maar de capaciteit is zo 
al nijpend.”  KVRO


