22 maart 2017
Beste organisator,
Vanaf nu krijg je voor elke locatie met subsidies voor inkomenstarief deze subsidie ook voor de
opvang van schoolkinderen. De Vlaamse Regering keurde dit op 17 maart 2017 principieel goed.
Dit wijzigingsbesluit wordt nu verder aan de Raad van State voorgelegd.
Tot nu toe kon dit niet voor de vroegere1 zelfstandige IKG-voorzieningen en de vroegere erkende
voorzieningen die werden overgenomen of verhuisd zijn. Zij moesten voor kinderen die voltijds
naar school gaan of ouder zijn dan 3,5 jaar een vrij te bepalen tarief vragen. Prestaties aan een
vrij tarief werden niet gesubsidieerd.
Overgangsperiode
Om jou én de ouders de tijd te geven om dit administratief te regelen, is een overgangsperiode
voorzien tot 30 juni 2017.
Vanaf 1 juli 2017 moeten alle gezinnen van buitenschools opgevangen kinderen in elke locatie met
inkomenstarief, een bedrag volgens hun inkomen betalen.
Wil je liever vroeger starten, dat kan! Je mag je buitenschoolse opvangprestaties aan
inkomenstarief laten betalen met terugwerking tot 1 januari 2017.
Wat doe je als je buitenschoolse opvang aanbiedt?


Je past je huishoudelijk reglement en indien nodig je contracten met de ouders aan.



Je vraagt aan de ouders om een attest inkomenstarief aan te vragen én je dit tijdig te
bezorgen, net zoals je dat voor baby’s en peuters doet.



Werk je met een softwaresysteem voor het registreren en doorgeven van je opvangprestaties,
dan is het mogelijk dat je hieraan iets moet wijzigen. Je moet voorzien dat je ook de
buitenschoolse opvangprestaties kan doorsturen. Dit doe je door het vinkje “BO” te laten
aanvinken. Contacteer daarvoor je softwareleverancier.



Vanaf nu en ten laatste vanaf de opvangprestaties in juli 2017 start je met het doorgeven aan
Kind en Gezin van je buitenschools opgevangen kinderen op je maandelijkse opvangprestaties.

Wat betalen de ouders?


Voor opvang tussen 0 en 3 uur: 40% van het inkomenstarief



Voor opvang tussen 3 en 5 uur: 60% van het inkomenstarief



Voor opvang die langer dan 5 uur duurt: 100% van het inkomenstarief.
Opgelet! De ouder betaalt altijd minstens het laagst mogelijke tarief, ongeacht de opvangduur
(1,59 euro in 2017).

Wat krijg jij als organisator?


Je krijgt voor de opvang van schoolkinderen hetzelfde prestatiebedrag als voor baby’s en
peuters voor opvang die langer dan 5 uur duurt.



Voor opvang tussen 3 en 5 uur krijg je 60% van het prestatiebedrag



Voor opvang tussen 0 en 3 uur krijg je 40% van het prestatiebedrag
In 2017 bedraagt het prestatiebedrag 22,14 euro voor gezinsopvang en 23,77 euro voor
groepsopvang.
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Heb je nog vragen? Contacteer je klantenbeheerder.

