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Wie opvang reserveert, betaalt
HASSELT - Wie kinder-
opvang reserveert voor 
een bepaalde dag of een 
aantal uren, zal daarvoor 
ook moeten betalen 
als de baby of peuter 
thuisblijft. Dat is één van 
de nieuwe regels voor 
kinderopvang die vanaf 
april ingaan. De Vlaamse 
regering heeft vrijdag de 
eerste besluiten goed-
gekeurd waardoor het 
decreet nu ook echt van 
start kan gaan.

Vlaams minis-
ter van Gezin 
Jo Vandeur-
zen kwam 
samen met 
Katrien Ver-
hegge (links) 
van Kind en 
Gezin bij De 
Ukkies in  
Hasselt uitleg 
geven over 
de nieuwe 
regels voor 
kinderop-
vang.

Foto Serge MINTEN

Wat verandert er 
voor de ouders?
➜ Voor ouders wordt de administra-
tie iets eenvoudiger. Ze zullen niet 
meer met hun belastingbrief naar 
het kinderdagverblijf moeten om 
aan te tonen hoeveel ze verdienen.
“Ze kunnen zich nu al registeren 
op de website www.kindengezin.be”, 
zegt Katrien Verhegge, administra-
teur-generaal van Kind en Gezin. 
“Vanaf december kunnen ze daar 
zelf ook berekenen hoeveel ze voor 
opvang moeten betalen.” 
De website is binnenkort dus ook 
gelinkt aan die van Financiën, zodat 
je via je identiteitskaart die gegevens 
rechtstreeks kan doorsturen naar 
Kind en Gezin. 
➜ In het decreet staat ook duidelijk 
dat je ook zal moeten betalen voor 
de dagen of uren die je reserveert, 
ook al blijft je kind thuis. In de 
zelfstandige opvang gebeurt dat 
nu meestal al, maar ook de ge-

NIEUWE REGELS VOOR KINDEROPVANG VANAF APRIL 2014 VAN KRACHT

Politie controleert dit weekend in heel Limburg

subsidieerde opvang zal die uren 
aanrekenen. “Tot nu toe waren we 
daar nogal soepel in”, zegt Kristin 
Dayers van De Ukkies in Hasselt. 
“We zullen de ouders wel een aantal 
‘respijtdagen’ geven.”

Wat zal het kosten?
➜ De wachtlijsten die er nu vaak 
zijn, moeten tegen 2020 weg zijn. 
Zeker bij gesubsidieerde opvang-
initiatieven waar de prijs afhankelijk 
is van je wat je verdient en je maxi-

BOB-campagne start 
volgende vrijdag al
HASSELT - Normaal start de BOB-
campagne pas midden december. 
Maar dit jaar staan agenten al klaar 
vanaf volgende vrijdag, 29 novem-
ber. En dat tot 27 januari. 

De BOB-eindjaarsactie duurt 
daarmee twee weken langer dan 
anders. “Begin december zijn er al 
behoorlijk wat feesten gepland, bij-
voorbeeld sinterklaasfeestjes”, zegt 
Kristof De Pauw van de federale 
wegpolitie. “We willen die volledige 
feestperiode van twee maanden 
afdekken met alcoholcontroles.”
De federale politie zou 250.000 
controles willen afleggen, evenveel 
als vorig jaar. Het is de eerste keer 
dat het aantal niet toeneemt. 
“Dat de campagne twee weken 
langer duurt is een goede zaak”, 
zegt Danny Smagghe van Touring. 
“Bestuurders moeten langer waak-
zaam zijn achter het stuur. Al kan 
het altijd beter: de pakkans is nog 
altijd veel te laag.” Belga

HASSELT - In Limburg worden dit weekend in elke politiezone en op 
de autosnelwegen alcohol- en snelheidscontroles gehouden. Het is de 
tweede grootscheepse controle dit jaar die plaatsvindt tussen vrijdag-
avond 22 uur en maandagochtend 6 uur.

mensen testten positief, dus 17 pro-
cent of bijna één op de vijf bestuur-
ders betrokken bij een ongeval in het 
weekend had te veel gedronken. Er 
vielen vorig jaar op de Limburgse 
wegen 21 weekenddoden.

Controles nodig
“Weekendcontroles blijven dus 
nodig”, aldus gedeputeerde voor 
Mobiliteit en Verkeersveiligheid 

Jean-Paul Peuskens. “Alcohol, drugs 
en snelheid vormen nog altijd de be-
langrijkste oorzaken van verkeers-
ongevallen. Cijfers wijzen uit dat 
alcoholgerelateerde ongevallen met 
lichamelijk letsel vooral gebeuren in 
de weekendnachten. Weekendonge-
vallen blijken bovendien aanzienlijk 
ernstiger dan verkeersongevallen 
tijdens de rest van de week. Daarom 
hebben de provincie, de parketten 

maal iets meer dan 27 euro per dag 
betaalt, zijn die wachtlijsten lang. 
➜ Nu betaal je in 70 procent van 
de plaatsen volgens je inkomen. 
Bedoeling is om dat aantal goed-
kopere plaatsen op te krikken. Al 
wil Vlaams minister Jo Vandeurzen 
(CD&V) daar geen getal op plakken. 
➜ Frank Cuyt van het Vlaams 
Welzijnsverbond rekende uit dat 
er in totaal tussen nu en 2020 maar 
liefst 300 miljoen euro extra nodig is 
om het decreet uit te voeren. 

Beter voor de kinderen?
De kwaliteit van de opvang moet 
verbeteren, zo wil het decreet. Elk 
opvanginitiatief zal een vergunning 
moeten hebben van Kind en Gezin, 
dat ook bekijkt of het personeel de 
juiste vaardigheden heeft. 

Beter voor de crèches?
➜ De berekeningen van subsidies 
gebeuren binnenkort op een andere 
manier. “Wie meer werkt, krijgt 
meer”, zegt Kristin Dayers. 

van Hasselt en Tongeren, de bur-
gemeesters, de korpschefs van de 
lokale politie, de directeurs van 
de federale politie en WegPolitie 
Limburg afgesproken om dit 
weekend  - voor de tweede keer 
dit jaar -  grootscheepse alcohol-, 
drugs- en snelheidscontroles te 
houden in de provincie. De con-
troles gebeuren onder de noemer 
SLim.” NV

In 2012 werden in Limburg 
29.293 alcoholtesten afgenomen. 
Daarvan bleek 3 procent positief. 
Het aantal positieve bestuurders 
dat zwaar onder invloed is, blijft 
met 62 procent nog altijd hoog. 

Van de 134.899 voertuigen die op 
snelheid werden gecontroleerd, reed  
6 procent te snel.
Naar aanleiding van de weekend-
ongevallen werden 2.050 mensen 
onderworpen aan een ademtest: 365 

➜ Zelfstandige crèches klaagden de 
laatste tijd vaak over het gebrek aan 
subsidies. “We hebben voor 2014  
9 miljoen euro extra voorzien voor 
opvang, daarvan gaat 7 miljoen 
naar inkomensgerelateerde opvang 
in zelfstandige crèches. Daarmee 
kunnen we zo’n 1.000 plaatsen 
subsidiëren”, zegt Vandeurzen. 
“Sinds 2009 is er ook al 70 miljoen 
geïnvesteerd in de zelfstandige op-
vang, goed voor 15.000 plaatsen.”

Liliana CASAGRANDE

Uw appeltje voor de dorst  www.argenta.be
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Later genieten begint nu
Doe aan pensioensparen
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VADER VAN TENNISSTER START MOGELIJK SPORTBEGELEIDINGSDIENST IN HASSELT

Pa Wickmayer koopt Kaai 16

HASSELT - Marc Wickmayer, de vader van 
tennisster Yanina, heeft Kaai 16 in Has-
selt gekocht. Wat de Diestenaar precies 
zal doen met de kantoorruimte, loft en 
magazijn, is nog onduidelijk. Het verhaal 
doet de ronde dat hij er een sportbegelei-
dingsdienst zal starten. Voor het huidige 
concept van gedeelde kantoorruimte 
voor creatievelingen is Wickmayer blijk-
baar niet te vinden.

Vorige week sloot Nick Decrock zijn Kaai 
16 met een feestje. Hij startte het project 
waarin creatievelingen een ruimte delen, 
vijf jaar geleden op. Decrock wilde ook 
uitbreiden. De plannen waren klaar maar 
het project ging niet door. 

Decrock kondigde op het sluitingsfeestje 
ook aan dat hij een overnemer had. 
“Kaai 16 is intussen inderdaad verkocht, 
maar ik mag echt niet zeggen aan wie”, 
zegt Decrock. “Ik ben gebonden aan de 
privacy-clausule in het contract.”

Yanina naar Hasselt?
Een paar andere bronnen willen ons wel 
vertellen wie de mysterieuze koper is: 
Marc Wickmayer, de vader van tennisster 
Yanina. Hij is trouwens al gesignaleerd in 
Kaai 16. Zelf was pa Wickmayer vrijdag 
niet bereikbaar voor commentaar. 
Yanina zou zelf ook overwegen om op 
termijn naar Hasselt te verhuizen. Nu 
woont ze officieel in Monaco en als ze 

in België is, verblijft ze in Diest. Ze zou 
weliswaar niet in de loft aan het kanaal 
gaan wonen. Kaai 16 stond te koop voor 
4 miljoen euro. Of vader Wickmayer het 
pand zelf heeft gekocht of dat hij dit voor 
zijn dochter heeft gedaan, is niet duidelijk.
In het gebouw van Kaai 16 zitten ook 
het evenementenbureau Cocomo en 
het kookatelier van Giovanni Oosters. 
Cocomo is eigenaar van zijn eigen ver-
dieping. Aanvankelijk zat Cocomo ook 
in het project van gedeelde ruimte, maar 
het evenementenbureau is daar uitgestapt. 
Sterrenkok Giovanni Oosters huurt een 
deel van het gebouw. Hij houdt er kook-
sessies, maar heeft verder niets met Kaai 
16 te maken. LC

Marc Wickmayer, de vader van tennisster 
Yanina, heeft Kaai 16 in Hasselt gekocht. 
Het pand stond te koop voor 4 miljoen euro.

Foto ‘s PhN/HBvL

De 0% financiering is een lening op afbetaling met een maximum looptijd van 48 maanden en een vaste debetrente = een jaarlijks kostenpercentage, (JKP) van 0%. Basis JKP op 01/07/2013: 4,99%, aanbod geldig van 
23/11/2013 tot 23/12/2013 en voorbehouden aan particulieren bij aankoop van een nieuwe Opel uit stock die in december 2013 ingeschreven wordt. Actie niet geldig op Ampera, Combo Cargo/Combi, Movano en Corsa Van. 
Let op, geld lenen kost ook geld. Financieringsvoorbeeld voor ADAM 1.2 70 pk. Prijs: € 10.150 (na aftrek van een nettokorting van € 600 en een overnamebonus van € 1.000). Voorschot: € 2.500 incl.verhoging van het voorschot 
door Opel (€ 500). Te financieren: € 7.650. 48 maandaflossingen van € 159,38. Totale prijs op afbetaling: € 10.150. Vast Jaarlijks kostenpercentage (JKP): 0%. Onder voorbehoud van goedkeuring van uw dossier 
door GMAC Continental Inc., Noorderplaats 5, 2000 Antwerpen. BTW BE 404 472 182, RPR Antwerpen (kredietgever). Getoonde modellen louter ter illustratie afgebeeld.

opel.be  5,0-5,3 L/100 KM  118-124 G/KM milieu-informatie (KB 19/03/2004): opel.be

DE ADAM MET 0% FINANCIERING 

Geniet nu van 0% fi nanciering op de ADAM en op heel wat andere Opel modellen. 
Want u geeft uw geld liever uit aan uw interesses, dan aan interest.


