INITIATIEF BUITENSCHOOLSE OPVANG – GEMEENTE KORTENAKEN

TARIEFREGLEMENT
Toelichting : de laatste aanpassing van de ouderbijdrage gebeurde in januari 2017.
De minimum- en maximumbijdragen opgelegd door Kind & Gezin worden gerespecteerd.
1. De ouderbijdrage per begonnen halfuur voor voor- en naschoolse opvang bedraagt
€ 1,0 met inbegrip van een drankje + tussendoortje naar keuze (fruit, yoghurt, droge
koek, rozijntjes, fruitkaasje)
2. De ouderbijdrage op schoolvrije en vakantiedagen is afhankelijk van de
verblijfsduur
-

€ 4,0 voor een verblijf minder dan 3 uur inclusief een drankje en een tussendoortje
€ 6,0 voor een verblijf tussen 3 uur en 6 uur inclusief een drankje en een
tussendoortje
€ 10 voor een verblijf langer dan 6 uur inclusief een drankje en een tussendoortje

N.B. Tot op heden werden drankjes (aan € 0,50) en tussendoortjes (aan € 0,30) apart gefactureerd.
Op voorstel van het LOK werd beslist om de tarieven iets op te trekken met inbegrip van een drankje
en een tussendoortje om zo een gelijkheidsbeginsel te creëren en geen onderscheid meer te maken
tussen de kinderen. Elk kind heeft voortaan recht op een gezond drankje en een gezond tussendoortje
(stuk fruit – fruitkaasje – yoghurt – rozijntjes – droge koek)

3. Op woensdagnamiddag geldt het tarief voor opvang op schoolvrije dagen
4. Kinderen uit hetzelfde gezin krijgen bij gelijktijdige aanwezigheid 25% korting
5. Gezinnen kunnen een aanvraag voor sociaal tarief indienen, welk 50% bedraagt
van het geldende tarief. Het sociaal tarief is cumuleerbaar met de 25 % korting voor
gelijktijdige aanwezigheid van kinderen uit hetzelfde gezin.
Sociaal tarief kan aangevraagd worden indien de ouders een aanvraag doen bij de
verantwoordelijke. Je bezorgt een recent bewijs van inkomsten + het laatste aanslagbiljet
van de belastingen.
De verantwoordelijke zal je van de beslissing op de hoogte brengen. De toekenning van
het sociaal tarief wordt jaarlijks herzien. Je dient elke wijziging van je financiële situatie
en/of veranderde situatie uit het bevolkingsregister en/of je sociaal statuut
te melden aan de verantwoordelijke.
6. Indien het sociaal tarief voor bepaalde ouders/gezinnen financieel nog niet
haalbaar is kan men het OCMW tarief hanteren zijnde 75 % van de geldende
tarieven
Voorwaarden :
 Verslag sociaal onderzoek inhoudende:
o
o

Beoordeling op basis van de financiële situatie van de ouder(s)
Bepaling van het bedrag van de vermindering

o

Bepaling vanaf wanneer de ouder vermindering krijgt. Het nieuwe tarief kan
retroactief worden toegekend (maximum 6 maanden vanaf de eerste dag van
de maand waarin de beslissing wordt genomen).

Het sociaal onderzoek wordt gevoerd door de verantwoordelijke van de opvangvoorziening.
Zij maakt een sociaal verslag op en legt dit voor aan het Bijzonder Comité van de Sociale
Dienst.
Aanpassing ouderbijdragen
De ouderbijdragen worden verhoogd met de procentuele stijging van het indexcijfer, tussen 1
juni van het lopende kalenderjaar en 1 juni van het vorige kalenderjaar, van zodra de
gecumuleerde stijging resulteert in een verhoging van minstens 12 cent op het minimale
basisbedrag.
Boeteclausules
Als je kind afwezig is op een gereserveerd moment wordt per afwijking in de opvangregeling
een bedrag aangerekend.
Voor elke afwezigheid waarvoor niet verwittigd werd (via mail of een schriftelijk bewijs) of
geen doktersattest voorgelegd kan worden, wordt het bedrag van de ingeschreven uren
aangerekend.
Gereserveerde opvang = een reservatie voor een vakantieperiode of schoolvrije dag.
 Tijdens de schoolvakanties dient men de dagen waarvoor men inschrijft ook effectief
te betalen. Inschrijven na wettelijke inschrijvingsdatum kan nog indien ouders hun
uurrooster pas laattijdig krijgen toegekend. In dit geval is een attest van de werkgever
vereist. In geval van hoogdringendheid kan men ook nog inschrijven na wettelijke
inschrijvingsdatum (hospitalisatie, ziekte, begrafenis,..). Een attest is steeds vereist.
Annuleren is tevens enkel mogelijk ingeval van hoogdringendheid. Ook hier is een
attest vereist.
 Bij laattijdige afhaling van uw kind(eren) na 19u00 ’s avonds wordt er 5 euro per
begonnen halfuur per kind aangerekend.
 inningskosten bij wanbetaling
Volgende zaken zijn niet inbegrepen in de kostprijs :
 de kosten verbonden aan een uitstap
 dieetvoeding of andere voeding met een etiket
 reservekledij : boven en onderkleding
 luiers
 zonnebescherming (hoedje, zonnecrème,…) in de zomer

