Herberekening en indexering attesten inkomenstarief
2016: meer informatie en ondersteunend materiaal
Aan alle organisators met inkomenstarief

26 oktober 2015

Beste organisator,
Zoals vermeld in de snelinfo van 2 oktober 2015, bezorgt Kind en Gezin je hierbij
meer informatie over het verloop van de indexering en herberekening van de
tarieven voor kinderopvang vanaf 1 januari 2016 en ondersteunend materiaal
daarvoor.
GROEP 1: OUDERS DIE AUTOMATISCH EEN GEÏNDEXEERD ATTEST 2016
KRIJGEN
Ouders die vanaf 1 mei 2015 een attest aanvroegen, krijgen automatisch een geïndexeerd attest.
Ook alle attesten voor pleegkinderen worden geïndexeerd. Om de administratieve last te beperken,
worden bovendien alle attesten OCMW-tarieven geïndexeerd.
In december 2015 sturen we deze ouders een e-mail met hun geïndexeerd attest voor 2016.
Hebben we geen e-mailadres, dan krijgen ze een brief.
De ouders bezorgen jou dit attest ten laatste voor de facturatie van januari 2016.
De indexering voor 2016 bedraagt 0,41%.
Communicatie met de ouders


Kind en Gezin stuurt deze ouders vanaf 9 november 2015 een e-mail of brief dat ze in
december automatisch een geïndexeerd attest inkomenstarief 2016 krijgen en niet moeten
herberekenen



Je kan de affiche of flyer op de website gebruiken om hen te verwittigen.



In december krijgen zij de e-mail of brief met hun attest voor 2016.

Opgelet! Ouders kunnen met vragen over hun attest bij jou terecht. Als het nodig is kan jij wel
contact opnemen met de Kind en Gezin-Lijn. Op deze manier kunnen we zo snel mogelijk iedereen
tijdig aan een attest helpen. Het is niet de bedoeling dat ouders zelf contact opnemen met de Kind
en Gezin-Lijn
Kreeg een ouder toch geen attest?
Het is mogelijk dat de e-mail of brief van Kind en Gezin niet bij de ouder terecht komt (bv. e-mail
kwam terecht in de ongewenste mails, wordt niet gelezen, wijziging e-mailadres, verhuizing, … ).
Je geregistreerde medewerker kan het attest opzoeken in Mijn Kind en Gezin.

GROEP 2: OUDERS DIE MOETEN HERBEREKENEN
Ouders die voor 1 mei 2015 een attest aanvroegen, moeten een herberekening doen via Mijn Kind
en Gezin. Zij bezorgen jou dit attest ten laatste voor de facturatie van januari 2016.
Communicatie met de ouders


Kind en Gezin stuurt vanaf 9 november 2015 een e-mail naar deze ouders met de vraag om te
herberekenen en dat attest zo snel mogelijk aan jou te bezorgen. Hebben we geen emailadres, dan krijgen ze een brief.



Ouders die nu 5 euro of minder betalen, krijgen een aangepaste brief of e-mail waarin we meer
informatie geven over de verschillende individueel verminderde tarieven en de mogelijkheid om
een OCMW-tarief aan te vragen.



Je kan de affiche of flyer op de website gebruiken om hen te verwittigen.

AANPAK HERBEREKENING ATTESTEN
Ouders kunnen vanaf 1 november 2015 hun attest 2016 aanvragen via Mijn Kind en Gezin.
Dit gebeurt volgens het onderstaand 4-stappen systeem. Deze aanpak is cruciaal om
iedereen op tijd zijn attest te bezorgen. Als organisator help je als het nodig is (vanaf
stap 2) de ouder voor de aanvraag van een attest inkomenstarief. Dit is een
subsidievoorwaarde.
Stap 1
Zoveel mogelijk ouders doen met hun e-ID zelf een aanvraag
of herberekening via Mijn Kind en Gezin.

Stap 2
Als dit niet lukt, help je ouders om samen
met hun e-ID de herberekening te doen.

Nog niet geregistreerd? Doe het nu!
Stap 3

Zie onderaan deze snelinfo.

Als de ouder geen e-ID heeft, dan vraagt je geregistreerde medewerker
het attest in de plaats van de ouder aan.

Ouders kunnen hiervoor niet zelf
bellen, enkel de opvang.
Er komt een apart keuzemenu voor
inkomenstarief en we versterken de
Stap 4

K&G-Lijn met extra personen.

Als de 3 bovenste stappen niet werken, contacteert de opvang de Kind en Gezin-Lijn.
Bel 078 150 100 of mail via www.kindengezin.be > ‘Contact en help > Contact’

Leg alvast dit klaar!


recent Belgisch aanslagbiljet


geen aanslagbiljet? loonfiche of inkomensbewijs van de maand voor de
aanvraag



geen aanslagbiljet + start opvang na moederschapsrust? loonfiche of
inkomensbewijs van de maand voor de moederschapsrust



van wie?


ouder



partner waarmee de ouder getrouwd is of op hetzelfde adres samenwoont


niet getrouwd of geen partner? één van de personen ouder dan
18 waarmee de ouder samenwoont (kinderen + 18 jaar: inkomen
telt niet mee)



de namen en geboortedata van de andere kinderen in het gezin

ONDERSTEUNEND MATERIAAL VOOR DE OPVANG
Een excellijst van ouders in jouw opvanglocatie
Opvanglocaties die ons hun aanwezigheden doorgegeven hebben, krijgen in een aparte e-mail een
excellijst toegestuurd. In deze lijst vind je twee groepen ouders: zij die automatisch een
geïndexeerd attest krijgen en zij die zelf moeten herberekenen. De lijst is gebaseerd op meest
recente aanwezigheden, door jou doorgegeven aan Kind en Gezin.
Begin januari 2016 krijg je een update van deze lijst zodat je weet welke ouders nog geen
herberekening gedaan hebben.
Webpagina met alle ondersteunend materiaal
Op de webpagina ‘Attesten inkomenstarief 2016’ vind je:
Algemene info
De snelinfo’s, een filmpje en beknopt overzicht van de veranderingen
Hulp voor medewerkers bij het aanvragen of opzoeken van attesten


Filmpjes hoe je een attest aanvraagt of opzoekt



Brochure voor de opvang

Communicatiemateriaal voor ouders


Affiches en flyers die je in de opvang kan gebruiken



E-mails en brieven van Kind en Gezin aan ouders en vertalingen in Engels en Frans



Brief die je aan ouders kan meegeven die een OCMW-tarief aanvragen



Filmpje: hoe herbereken ik als ouder mijn attest inkomenstarief 2016 ?



Brochure voor ouders

NOG GEEN GEMACHTIGDE GEBRUIKER?

Deze registratie is belangrijk!
Je helpt als opvang de ouders om een attest te krijgen. Dit is een subsidievoorwaarde en
cruciaal om iedereen tijdig een attest te geven. Als ouders geen e-ID hebben, dan vraag jij
het attest voor hen aan. Dit kan enkel als je een persoon in de opvang hebt die hiervoor
geregistreerd is.
Via 2 aparte toepassingen op Mijn Kind en Gezin kan je zowel een attest inkomenstarief
aanvragen als een attest opzoeken. Registreer hiervoor één of meerdere personen via de 2
aparte formulieren op de website: één voor het aanvragen en één voor het opzoeken. In praktijk
kunnen dit dezelfde personen zijn, maar registreer ze wel apart voor beide toepassingen.

