KHB Kwaliteitssysteem
Protocol van verblijf, behandeling of begeleiding
MFC KIDS
MULTIFUNCTIONEEL CENTRUM

BIJLAGE 1
WIJZIGINGEN BIJ PUNT 3:

AANREKENING VAN DE FINANCIËLE BIJDRAGEN
Bijdrageregeling MFC VANAF 01/01/2016 (toepassing vanaf 1/3/2016)
-21 jarigen
Bijdrage per functie
• Dagopvang (voor- en naschoolse opvang overdag) : € 5,25 per dag of € 2,63 per halve dag
• Dagbesteding (schoolvervangende opvang overdag) : € 5,25 per dag of € 2,63 per halve dag
• Verblijf (overnachting met inbegrip van de nodige opvang en ondersteuning gedurende de
ochtend- en avonduren): € 11,95
• Begeleiding (ambulant of mobiel): maximaal € 5,00 per dag
! Op dagbasis mag de totale bijdrage nooit meer dan € 17,20 bedragen. Indien dit meer is,
gebeurt er een aftopping.
+21 jarigen
Dagopvang/dagbesteding
€ 9,52
Verblijf
€ 33,35
Begeleiding mobiel/ambulant
€ 5,00
Gereserveerd inkomen :
€ 357,39
Het maximum bedraagt € 33,35 op dagbasis of (€ 33,35 x max. 31 dagen) op maandbasis.
Dit bedrag mag niet hoger zijn dan de inkomsten – gereserveerd inkomen.
Berekening financiële bijdrage
Bij dagopvang
Voor de -21jarigen mag de maximum factuur op maandbasis, naast de aftopping op € 17.20 op
dagbasis, nooit hoger zijn dan de huidige internaatsbijdrage per maand (€ 17.20 x max. 31
dagen). Indien de maximale bijdrage lager is dan de 3/3de kinderbijslag, wordt de maximale
bijdrage gevraagd. Indien de maximale bijdrage hoger is dan de 3/3de kinderbijslag, wordt de
3/3de kinderbijslag als bovengrens gesteld. Dit bedrag moet wel boven het minimumbedrag (€
4,89) x aantal dagen aanwezigheid liggen, zo niet wordt dit opgetrokken tot het minimumbedrag.
Bij verblijf
Indien de jongere minstens eenmaal in de maand verblijf scoort:
Per dag dat de jongere afwezig is in de voorziening, moeten de ouders € 4,08 van de kinderbijslag
behouden. Als de jongere minstens 6 dagen per maand afwezig is, wordt de bijdrage beperkt tot
2/3de van de kinderbijslag. Indien dit leidt tot een bedrag lager dan het minimumbedrag, wordt
dit ook opgetrokken tot het minimumbedrag.
Bij plaatsing door Jeugdrechtbank
Is een jongere geplaatst in verblijf door de jeugdrechter of door het comité voor bijzondere
jeugdzorg, dan is naast de hierboven vermelde beperkingen, de financiële bijdrage (indien
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voordeliger) altijd beperkt tot 2/3de van de kinderbijslag, zelfs als dit bedrag lager is dan het
minimumbedrag.
Onwettige afwezigheid
In geval van een onwettige afwezigheid wordt een administratieve kost van 5 euro per dag
aangerekend op de factuur. Onder gewettigde afwezigheden behoren: afwezigheden die
gestaafd worden met een ziekteattest van een geneesheer of afwezigheden die in overleg met
het begeleidingsteam bepaald zijn en door de directie van KIDS geattesteerd worden.
Factuur en betaling
vzw KIDS verbindt er zich toe om gedetailleerde afrekeningen op te maken en aan de cliënt of
zijn/haar vertegenwoordiger over te maken. De factuur vermeldt:
" het bedrag van de door KIDS ontvangen kinderbijslag in de betrokken periode;
" de te betalen bijdrage;
" de eventuele kosten die niet door de dagprijs gedekt zijn (zie punt 4);
"
het uiteindelijk rekeningsaldo.
vzw KIDS adviseert een betaling per domiciliëring, maar betaling per overschrijving is eveneens
mogelijk. De betalingstermijn betreft 30 dagen.
Bij niet-betaling wordt een herinnering verstuurd met het verzoek om binnen de 30 dagen door
overschrijving te willen betalen op rekeningnummer van vzw KIDS IBAN BE02 4569 6392 9140, BIC
KREDBEBB. Een niet-betaalde factuur kan ook worden afgetrokken van eventueel volgende
tegoeden.
Wanneer geen gevolg wordt gegeven aan het eerste betalingsverzoek volgt een tweede
maning, met mogelijkheid tot afbetalingsplan.
Bij een derde vaststelling van niet-betaling worden er mogelijks juridische stappen ondernomen,
waarvan de kosten doorgerekend worden aan de cliënt.
De betaling van facturen is een duidelijke plicht van de cliënt of zijn/haar vertegenwoordiger. Het
niet naleven van deze plicht kan leiden tot een ontslag uit de voorziening.
Indien de afrekening uitwijst dat er een tegoed voor de cliënt is (na eventuele verrekening van
openstaande bedragen), dan zal dit tegoed door vzw KIDS gestort worden op
IBAN-nummer:
op naam van:
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