
Gemeentelijk reglement tot toekenning van gratis Zwevegemse Bonz in het 
kader van zorg en opvoeding 

 
1. De gemeente Zwevegem verleent gratis Zwevegemse Bonz, in het kader van zorg en 

opvoeding aan grote gezinnen, kinderopvangvoorzieningen onder volgende afspraken 
en voorwaarden. 

 
2. Specifiek voor grote gezinnen van Zwevegem: 

2.1. Onder een groot gezin wordt verstaan een gezin waar er minstens drie inwonende 
kinderen zijn. Dit gezin kan ook een nieuw samengesteld gezin zijn waarbij de 
inwonende kinderen van de beide ouders samengeteld worden. De toekenning 
gebeurt op basis van inschrijving in het bevolkingsregister op 1 januari van het 
betrokken dienstjaar. 

2.2. Het groot gezin moet minstens 1 kind hebben dat de leeftijd van 18 jaar nog niet 
heeft bereikt in het vorige kalenderjaar. 

2.3. Er wordt jaarlijks een tegoedbon voor Zwevegemse Bonz ter waarde van 20 euro 
bezorgd aan de referentiepersoon van het gezin, zoals ingeschreven in het 
bevolkingsregister. Per bijkomend kind (vanaf het derde kind) dat jonger is dan 18 
jaar, komt er een tegoedbon bij. 1 

2.4. De tegoedbon is genummerd en wordt voorzien van het jaartal waarin die geldig 
is. De tegoedbon kan omgewisseld worden tegen Zwevegemse Bonz tot het einde 
van het jaar zoals vermeld op de tegoedbon. Na 31 december van het lopende 
jaar verliest de tegoedbon zijn waarde. De tegoedbon wordt nooit uitbetaald in 
speciën. 

2.5. De tegoedbon wordt opgemaakt door en verspreid vanuit de gemeente. De 
verspreiding gebeurt op basis van de gegevens van het bevolkingsregister.  

2.6. De tegoedbon kan ingeruild worden, op vertoon van de identiteitskaart van een 
gezinslid van de referentiepersoon (persoon vermeld op de tegoedbon), in Huis 
van het Kind Zwevegem of op de Bibus.  

 
3. Specifiek voor kinderopvangvoorzieningen van Zwevegem: 

3.1. Onder een kinderopvangvoorziening wordt verstaan een kinderdagverblijf of een 
onthaalouder, zelfstandige of aangesloten bij een dienst, en gekend door Kind en 
Gezin (dit betekent erkend of gemeld). De toekenning gebeurt op basis van de 
situatie op 1 oktober van het betrokken dienstjaar. 

3.2. Er wordt jaarlijks op basis van het aantal plaatsen in de opvang volgend aantal 
Zwevegemse Bonz ter waarde van 20 euro bezorgd: 

Zwevegemse Bonz 
twv 20 euro op 
jaarbasis 

Plaatsen in de 
opvang 

1 t.e.m. 5 

2 6 t.e.m. 10 

3 11 t.e.m. 15 

4 16 t.e.m. 20 

5 meer dan 20 

 
1 Voorbeeld:  

- Je hebt drie kinderen waarvan twee kinderen jonger dan 18 jaar, dan heb je recht op één 
tegoedbon.  

- Je hebt drie kinderen die ouder zijn dan 18 jaar, dan heb je geen recht op een tegoedbon.  
- Je hebt vier kinderen waarvan één kind jonger is dan 18 jaar, dan heb je recht op één 

tegoedbon.  
- Je hebt vier kinderen waarvan twee kinderen jonger zijn dan 18 jaar, dan heb je recht op 

twee tegoedbonnen.  
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3.3. De bedeling wordt gekoppeld aan een vormings- en/of contactmoment van de 
dienst samenleving met de voorzieningen, in het kader van de Dag van de 
Onthaalouder in oktober.  

 
4. Het verlenen van gratis Zwevegemse Bonz, zoals voorzien binnen dit besluit, wordt 

slechts toegekend binnen de perken van de op het goedgekeurde gemeentebudget 
ingeschreven kredieten. 
 

5. Dit aangepaste reglement wordt van kracht met ingang van 1 juni 2021. 


