Retributiereglement – tarieven buitenschoolse opvang

(vanaf 1 januari 2015)

De prijs die je betaalt voor buitenschoolse opvang is gekoppeld aan de verblijfsduur van je kind in de
opvang:
1 kind in het IBO
A: Opvang vóór en na schooltijd

0,90 euro per begonnen
half uur.

Meerdere kinderen in
het IBO
0,68 euro per begonnen
half uur

8,60 euro
4,30 euro
3,10 euro

6,45 euro
3,23 euro
2,33 euro

B: Opvang op schoolvrije dagen (ook
vakantiedagen)
- Voor een verblijfsduur vanaf 6u
- Voor een verblijfsduur van 3u tot 6u
- Voor een verblijfsduur van minder dan
3u

Op woensdagnamiddag betaal je het tarief (A of B), dat voor jou het meest voordelig is.

Supplementaire kosten:
Soep
Tussendoortjes
Vervoersonkosten voor een extra (enkele) rit
Uitstap
Warme maaltijd in de flexibele opvang
Ontbijt in de flexibele opvang

0,50 euro
0,50 euro
0,75 euro
kostprijs
4,00 euro
0,70 euro

In bepaalde situaties wordt een financiële compensatie aangerekend:
Je administratief dossier is niet in orde

5 euro per gereserveerde dag per gezin

Afhalen van je kind na sluitingstijd

5 euro per kwartier per gezin

Niet naleven van het individueel opvangplan
(= boete)

10 euro per gereserveerde dag per gezin

Je kind is niet aanwezig op de gereserveerde
opvangdag

Je betaalt de gereserveerde verblijfsduur van je
kind.

Je hebt flexibele opvang gereserveerd, en je
kind is niet aanwezig in de flexibele opvang
(na 18u30).

Je betaalt de verblijfsduur van je kind + de
gereserveerde verblijfsduur in de flexibele opvang
+ de eventueel voorziene warme maaltijd.

Je kind komt naar de opvang zonder reservatie
Op schooldagen
Op vakantiedagen

De verblijfsduur van je kind + 5 euro per kind per
dag.
De verblijfsduur van je kind + 10 euro per kind per
dag.

Gezondheidsindexcijfer:
De ouderbijdragen zijn gekoppeld aan het gezondheidsindexcijfer, zoals bepaald in artikel 30 §3, van het Besluit van de Vlaamse Regering van 16 mei
2014 houdende de subsidievoorwaarden voor buitenschoolse gezinsopvang en groepsopvang: de bedragen worden elk jaar op 1 januari verhoogd met
de procentuele stijging van het gezondheidsindexcijfer tussen 1 oktober van het vorige kalenderjaar en 1 oktober van het daaraan voorafgaande
kalenderjaar, zodra de gecumuleerde stijging in een verhoging van minstens 0,12 euro op het minimale basisbedrag voor een hele dag resulteert.
Sociaal tarief:
Elke inwoner van de Stad Beringen heeft het recht om sociaal tarief aan te vragen, zoals bepaald in artikel 30 §2, van het Besluit van de Vlaamse
Regering van 16 mei 2014 houdende de subsidievoorwaarden voor buitenschoolse gezinsopvang en groepsopvang. Het sociaal tarief betekent een
vermindering van de opvangprijs. Het College van Burgemeester en schepenen beslist over het al dan niet toekennen van het sociaal tarief op basis
van een dossier dat alle relevante aspecten voor een gemotiveerde beslissing bevat. Het sociaal tarief bedraagt maximaal 50% van de vastgelegde
opvangprijs en in zeer uitzonderlijke gevallen kan gratis opvang toegestaan worden. Een toegekend sociaal tarief wordt periodiek geëvalueerd door het
college van burgemeester en schepenen. Ouders zijn zelf verantwoordelijk voor het op de hoogte brengen van wijzigingen in de financiële toestand
van het gezin of gezinssamenstelling.

