
CKG Den Boomgaard, 1 september 2014 

Beleidsnota betreffende de financiële bijdrage van het gezin 

Visie: 

Het is goed dat ouders bijdragen in de kosten voor ambulante en residentiële opvang van hun 

kinderen. Bij deze begeleidingen zijn de kosten voor de kinderen immers grotendeels 

verschoven van het gezin naar de instelling. Bij ambulante trainingen blijven de dagelijkse 

kosten voor het gezin ongewijzigd. De training is zelfs een bijkomende inspanning. Daarom 

rekent het CKG voor deze modules niets aan.  

De focus van de begeleiding moet op de zorg voor kinderen liggen. Het financiële mag de 

aandacht van de ouders en van de begeleiders niet te veel opeisen. Daarom kiezen we in CKG 

Den Boomgaard voor een eenvoudige regeling zonder veel papierwerk en discussiepunten. 

Concreet vertaalt dit zich in: 

 

1. De financiële bijdrage wordt bepaald per aanwezigheidsdag. Hij bedraagt voor elk kind 

1,50 € bij ambulante opvang en 3 € bij residentiële opvang. Aanwezigheidsdagen waarbij 

het kind tussen 9u en 20u minder dan 3 uren aanwezig was in het CKG omdat het die dag  

doorbracht in het eigen familiaal netwerk, worden niet aangerekend.  

2. De ouders ontvangen maandelijks een rekening voor het gezin als geheel. Deze rekening 

bevat minstens per kind de prijs per dag, het aantal aangerekende aanwezigheidsdagen en 

de totale kostprijs voor het gezin. 

3. Er wordt een verminderde bijdrage per aanwezigsheidsdag gevraagd van 0,75 € bij 

ambulante opvang en 1,25 € bij residentiële opvang van zodra het gezin een attest voorlegt 

van een budgetbeheerder of schuldbemiddelaar dat vermeldt dat het gezin in 

schuldbemiddeling of in budgetbeheer is. Deze attesten worden bewaard in het 

cliëntdossier en een kopie ervan in de boekhouding van het CKG. 

4. Er wordt géén bijdrage aan het gezin gevraagd: 

4.1. bij crisisopvang na een melding via het centraal permanent crisismeldpunt van het 

netwerk crisisjeugdhulpverlening; 

4.2. als het gezin, dat op basis van de toepasselijke kinderbijslagwetgeving rechthebbende 

is op kinderbijslag, niet de volledige kinderbijslag ontvangt; dit heeft als gevolg dat  

aanwezigheidsdagen waarvoor de Intersectorale Toegangspoort 2/3 van de kinderbijslag 

voor de plaatsing voorbehoudt, niet aangerekend worden; 

4.3. in uitzonderlijke omstandigheden, o.a. als de financiële bijdrage een aantoonbare 

drempel inhoudt om van het aanbod gebruik te maken. De algemeen directeur van het 

CKG beslist in deze omstandigheden autonoom over deze vrijstelling. 

5. Wanneer voor een kind meerdere modules, via een sectorale of intersectorale combinatie 

van typemodules, tegelijkertijd aangeboden worden zodat de kostprijs voor het gezin meer 

is dan 4 € per aanwezigheidsdag, dan neemt het CKG contact met de andere 

jeugdhulpaanbieder om in gezamenlijk overleg tot een regeling voor de financiële bijdrage 

van het gezin te komen. 

6. Deze regeling gaat in voege vanaf 1 september 2014. 


