Bijlage B: Ouderbijdragen
Inkomenstarief
In kinderdagverblijf ’t Kasteeltje wordt de ouderbijdrage berekend op basis van het inkomen.
Ouders dienen vooraf een attest inkomenstarief aan te vragen.
Stap 1: Registreer je met je e-ID of federaal token (als dit nog niet is gebeurd) op 'Mijn Kind en
Gezin'.
Stap 2: Bereken je inkomenstarief en vraag een attest aan:





Ga naar 'Mijn Kind en Gezin' op de homepage van Kind en Gezin.
Klik op 'Bereken je inkomenstarief kinderopvang' en vraag je attest aan.
Meld je aan met je e-ID of je federaal token.
Door de registratie worden je gezinssamenstelling en je inkomensgegevens automatisch
geregistreerd en wordt je tarief automatisch berekend.
Wanneer je alle stappen hebt doorlopen, ontvang je een attest via e-mail.
Dit attest bezorg je aan jouw kinderopvang.




Vragen?




Vraag hulp aan je opvang.
Bel naar de Kind en Gezin-Lijn.
Heb je een contactpersoon bij het OCMW, de VDAB, het CAW..., dan kan je hem of
haar vragen om je op weg te helpen bij je registratie en de berekening.

1. Ouderbijdragen voor opvangprestaties:
Volgens het inkomenstarief zoals vermeld op het “Attest kindcode”.
Voor 2014 bedraagt het minimumtarief € 1,56 en het maximumtarief € 27,71.
In geval van werkloosheid, leefloon of een moeilijke financiële situatie, kan de ouder vanaf
01/04/2014 aan het OCMW een individueel verminderd inkomenstarief vragen.
Het verminderd tarief bedraagt ofwel het minimumtarief (€ 1,56), ofwel 50% van het berekende
tarief (minimaal € 1,56)
2. Reservatiewaarborg: De reservatiewaarborg bedraagt € 250. 1
3. Facturatiekosten: € 3,5 per maand
Eventuele bijkomende kosten:
4. Kosten in geval van verlies of beschadiging van materiaal dat door het kinderdagverblijf
aan de ouders werd ter beschikking gesteld en wordt meegenomen naar huis (bijvoorbeeld:
heen-en-weerschriftje; registratiebadge;). Deze zullen tegen kostprijs worden aangerekend.
5. Sanctionerende vergoeding voor afhaling na sluitingstijd (18u).
 van 0 tot 15 minuten na sluitingstijd:
€ 15
 van 16 tot 30 minuten na sluitingstijd:
€ 20
 van 31 tot 60 minuten na sluitingstijd:
€ 30
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Voor gezinnen met een gezamenlijk belastbaar inkomen vóór aftrekbare bestedingen lager dan 27000 euro is dit 50 euro.
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6. Administratiekosten bij wanbetaling: € 15 per aangetekende aanmaning.
7. Incassokosten bij inschakeling incassobureau: niet vooraf gekend.
8. Ongerechtvaardigde afwezigheidsdagen: Elke ongerechtvaardigde afwezigheidsdag zal
worden aangerekend aan het maximaal inkomenstarief, ongeacht het inkomenstarief dat
ouders normaal betalen. Voor 2014 bedraagt het maximaal inkomenstarief : € 27,71
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