
 

 

 

 

Beste ouder(s),  

 

Via deze vragenlijst willen we informatie verkrijgen over je gezinssituatie en de redenen van 
je opvangvraag. 

Kinderopvang is er voor alle gezinnen. Om dit mogelijk te maken, hebben gezinnen met 
bepaalde kenmerken voorrang. Aan wie wij voorrang geven en op welke manier, kan je 
lezen in ons huishoudelijk reglement. 

 

Hoe gaan wij om met deze informatie? 

De persoonsgegevens van de kinderen en de gezinnen gebruiken we alleen voor de 
kinderopvang, en kunnen op elk moment worden ingekeken en verbeterd door de 
betrokkenen. 

Deze gegevens worden vernietigd wanneer ze niet meer noodzakelijk zijn in functie van de 
naleving van de toepasselijke regelgeving. 

Wij verbinden ons ertoe om de veiligheid en het vertrouwelijke karakter van de 
persoonsgegevens te waarborgen. 

 

Indien er zich in de loop van de wachttijd wijzigingen voordoen in uw gezinssituatie, vragen 
wij u ons hiervan op de hoogte te brengen.  

 

Heeft u nog vragen? Aarzel niet om ons te contacteren.  

 

Met vriendelijke groeten 

Team Wombat  



 

 

 

 

Ik, ondergetekende, ………………………………………………………………………………….,  
moeder/vader/voogd van ………………………………………………………………………………., verklaar 
het volgende over mijn gezinssituatie (meerdere keuzes zijn mogelijk): 

 

o Ik zoek kinderopvang omwille van  
o Werk 
o Sollicitatie 
o Beroepsopleiding  

 

o Ik ben alleenstaande (= niet gehuwd, niet samenwonend)  
 

o Het laatste gezamenlijk belastbaar inkomen op jaarbasis is lager dan € 28.757,06 
(het netto gezamenlijk inkomen ligt lager dan € 1800 per maand) 
 

o Ik zoek kinderopvang voor mijn pleegkind 
 

o Ik zoek kinderopvang omwille van een gezondheids- of zorgsituatie 
o Één van de ouders komt als persoon met een handicap in aanmerking voor 

belastingsvermindering / verhoogde kinderbijslag 
o Één van de ouders heeft verminderde zelfzorg en is voor zelfzorg 

aangewezen op derden 
o Het gezin wordt professioneel begeleid in kader van sociale of pedagogische 

redenen 
 

o Geen van beide ouders heeft een diploma secundair onderwijs 
 

o Mijn kind heeft een specifieke zorgbehoefte 
 

o De broer of zus werd/wordt reeds opgevangen bij A.D. Wombat 
 

Ik kan hiervoor bewijzen afleveren. 

 

Datum      Handtekening 

VERKLARING OP EER 


