4.2. Sociaal tarief Buitenschoolse Kinderopvang (BKO)
Wat?
Het betreft een maandelijkse tussenkomst in de facturen van de lokale buitenschoolse
kinderopvang. Deze toelage wordt per gezin toegekend voor een vooraf bepaalde
periode of eenmalig op een factuur van de BKO van ons OCMW.
Deze tussenkomst wordt gedragen binnen de werkingskosten van de BKO.

Voorwaarden?
-

Algemene voorwaarden zoals beschreven in het algemeen reglement.
Specifieke voorwaarden:
o Tussenkomst van 50%

Hoe?
Er moet een aanvraag gebeuren bij de sociale dienst. De aanvraag kan komen vanuit
de aanvrager zelf, de dienst Buitenschoolse Kinderopvang of vanuit de
dossierbeheerder.

Bedrag?
Het bedrag van de tussenkomst is 50% van de opvangkosten. De tussenkomst wordt
automatisch verrekend in de facturen.

Wettelijkheden?
-

In toepassing van artikel 1 en artikel 57 § 1 van de Organieke Wet van 1976.

GEMOTIVEERDE TOEKENNING SOCIAAL TARIEF BKO
VOOR GEZINNEN MET SOCIALE EN EMOTIONELE
BEPERKINGEN
Wat?
Voor gezinnen die niet aan de inkomstenvoorwaarden van voorgaand reglement
voldoen maar die toch wegens terechte financiële overwegingen afzien van een BKO
bezoek van de kinderen, kan per week 1 maximum 2 opvangdagen van een halve of
een volle dag per kind toegekend worden.

Voorwaarden?
Als de dossierbeheerder, op basis van zijn kennis van het dossier en in overleg met
de coördinator of bij diens afwezigheid met een collega, inschat dat de sociale en
emotionele beperktheid van het gezin rechtvaardigt dat in het belang van het kind het
wenselijk is dat dit gedurende de grote vakantie op regelmatige tijdstippen opgevangen
wordt buiten het gezin.

Hoe?
Dit gebeurt steeds in overleg en met toestemming van de ouders en na beslissing van
het bijzonder comité.

Bedrag?
Het bedrag van de tussenkomst is 50% van de opvangkosten De tussenkomst wordt
automatisch verrekend in de facturen.

Wettelijkheden?
-

In toepassing van artikel 1 en artikel 57 § 1 van de Organieke Wet van 1976.

