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In het stakeholdersoverleg inkomenstarief overlegt Kind en Gezin met organisatoren en gebruikers
van inkomenstarief over de werking van het systeem. Op basis hiervan zijn een aantal
verbeterpunten in de regelgeving opgenomen. Hierbij vind je een overzicht van de veranderingen.
Een aantal aanpassingen zijn al bij de sector bekend.


Attesten inkomenstarief die vanaf 1 april 2017 aangevraagd zijn, hebben de laatste
dag van een kwartaal als einddatum.
Hierdoor vermindert het aantal momenten waarop herberekend wordt van 12 naar 4. Dit
betekent een administratieve lastenverlaging.


Voorbeeld: Een kind wordt in oktober 2017 6 jaar. Het attest heeft als einddatum 31
december 2017. De ouders krijgen begin november 2017 de vraag om te herberekenen.



Een individueel verminderd tarief is voortaan minstens 1 jaar geldig want het eindigt ook
op het einde van een kwartaal.
Voorbeeld. Een attest met individueel verminderd tarief start op 1 mei 2017. Het zal op 1
januari 2018 geïndexeerd worden met als einddatum 30 juni 2018.



Een individueel verminderd tarief kan op elk moment aangevraagd worden. Dit tarief gaat
nog steeds in vanaf de eerste van de maand die volgt na de melding.



De verplichte herberekening op de leeftijd van 12 jaar vervalt.
De inspanningen om een attest inkomenstarief aan te vragen voor een kind van deze leeftijd
wegen zwaarder dan de duurtijd waarvoor het attest effectief wordt gebruikt. Ook dit is een
administratieve lastenvereenvoudiging.



Voortaan zijn bepaalde correcties mogelijk met een terugwerking van maximaal 9
maanden

Voorbeeld
Bij de aanvraag werden niet alle kinderen ten laste vermeld.
Voorwaarden


De fout is ontstaan tijdens de aanvraag van het attest, waardoor het attest foutieve gegevens
vermeldt. Bij een geïndexeerd attest: als er een fout is op het attest dat dit geïndexeerd attest
vooraf gaat;



De organisator motiveert de vraag om te corrigeren.

Niet alle fouten worden met terugwerking gecorrigeerd worden, onder andere:


Het corrigeren van de contracthouder en/of de andere inwonende persoon wiens inkomen
meetelt voor de bepaling van het inkomenstarief. De fout kan wel gecorrigeerd worden de
eerste dag van de maand die volgt na de melding.



Naar aanleiding van een bijkomend kind ten laste wordt er laattijdig een herberekening
gedaan. De fout kan wel gecorrigeerd worden de eerste dag van de maand die volgt na de
melding.
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Als ouders niet tijdig een nieuw vervolgattest inkomenstarief aanvragen, ondanks de
aangeboden ondersteuning, dan kan je als organisator een attest inkomenstarief
aanvragen met een maximumtarief, verminderd met de eventuele kindkorting.
Je kiest hiervoor als reden ‘maximumtarief nalaten aanvraag inkomenstarief’. Vermeld deze
mogelijkheid in het huishoudelijk reglement en de schriftelijke overeenkomst.



Een berekening op basis van het inkomen na een attest met maximumtarief in 2
specifieke situaties
Voortaan kan er op basis van het inkomen herberekend worden:


als de ouder van de organisator een attest inkomenstarief met maximumtarief (min
eventuele kinderkorting) heeft omdat hij of zij niet tijdig een vervolgattest aanvroeg
(situatie hierboven). Dit nieuwe tarief gaat in vanaf de eerste van de maand volgend op de
aanvraagdatum.



als de ouder bij de aanvraag van een attest inkomenstarief zijn inkomen niet bekend
maakte en dat nu wel wil. Het nieuwe tarief gaat dan in vanaf de eerste van de maand
volgend op de aanvraagdatum.



Vervroegen van de startdatum bij een eerste attest
Om wendagen in een eerdere maand dan de overeengekomen startmaand van de opvang
mogelijk te maken, is het voortaan mogelijk om via Kind en Gezin de startdatum van het
attest inkomenstarief met één maand te vervroegen.



Bij het aanvragen van een attest inkomenstarief of bij een herberekening van het
inkomenstarief worden in 2017 deze inkomens gebruikt:


Als er een aanslagbiljet 2016 (inkomsten 2015) is > het gezamenlijk belastbaar inkomen
(voor de eventuele aftrek van onderhoudsuitkeringen);



Bij gebrek aan aanslagbiljet 2016 (inkomsten 2015)> het gezamenlijk belastbaar
beroepsinkomen. Als er in deze situatie geen rubriek ‘gezamenlijk belastbaar
beroepsinkomen’ is > het gezamenlijk belastbaar inkomen.



De periode van werkloosheid moet aansluiten bij de aanvraagdatum van het
individueel verminderd tarief
Een ouder die werkloos is, kan een individueel verminderd tarief werkloosheid aanvragen.
Hij of zij moet 6 maanden werkloos geweest zijn onmiddellijk voorafgaand op de
aanvraagdatum van het attest inkomenstarief.
Deze ouder krijgt een vermindering van 25% op het berekende tarief.



Een OCMW-tarief kan met terugwerkende kracht van maximum 6 maanden
toegekend worden.
Het OCMW kan een OCMW-tarief met terugwerkende kracht toekennen, met een maximum
van 6 maanden. Dit moet er toe leiden dat ouders die in een moeilijke situatie zitten zo vlug
mogelijk geholpen worden.
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Opvragen van documenten bij een andere overheidsinstelling in het kader van
steekproeven
Kind en Gezin kan in het kader van steekproeven rechtstreeks documenten opvragen bij een
andere overheidsinstelling. De controle kan hierdoor eenvoudiger gebeuren zonder de ouders
extra te moeten bevragen.



Ondersteuning door de organisator bij een steekproefcontrole op een attest
inkomenstarief
Als een ouder bij een steekproefcontrole de opgevraagde bewijzen niet bezorgt, kan Kind en
Gezin een attest inkomenstarief met een maximumtarief maken. Om de nadelige gevolgen
hiervan voor de ouder en de organisator te vermijden, contacteert Kind en Gezin op voorhand
de organisator met de vraag om de ouders te ondersteunen. Reageert de ouder nog niet, dan
maakt Kind en Gezin een attest inkomenstarief met maximumtarief zonder eventuele
kinderkorting. Dit attest inkomenstarief heeft een geldigheid van 6 maanden en kan niet
eerder worden herberekend.



Bij een herberekening omwille van een verandering van de gezinssamenstelling of
van het aantal kinderen ten laste, controleert Kind en Gezin of er effectief een
verandering is tussen de vorige en nieuwe aanvraag. Is er geen verandering in deze
gegevens, dan kan er geen herberekening gebeuren.



Als een ouder in het verleden een attest inkomenstarief aanvroeg met de eID of het
Federaal Token, dan kunnen volgende aanvragen enkel gebeuren via de eID of
Federaal Token.
Als er een probleem is met de eID, dan moet de aanvrager de burgerlijke dienst van zijn
gemeente contacteren. Als de gemeente het probleem niet binnen de aanvraagtermijnen kan
oplossen, kan de organisator de ouder ondersteunen. De organisator kan indien nodig de Kind
en Gezin-Lijn contacteren. Hiervoor vraagt de organisator bij de ouder de vereiste informatie
op.
Deze aanpak is gekozen om:


zoveel mogelijk aanvragen via stap 1 (ouder) en stap 2 (ouder met hulp van organisator)
van de aanvraagprocedure te laten verlopen;



zeker te zijn dat alle gegevens van het gezin correct worden opgeladen, zoals het aantal
kinderen ten laste;




herberekeningen en correcties van fouten of opvangprestaties te vermijden.

Omwille van privacyredenen kunnen we het attest inkomenstarief en de
samenvatting niet meer als een bijlage e-mailen.
Ze zijn voortaan na de berekening in de berekeningsmodule terug te vinden . Het attest
inkomenstarief zelf is altijd terug te vinden in Mijn Kind en Gezin, bij attesten inkomenstarief.
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Enkele bestaande procedures zijn voortaan ook duidelijk in de regelgeving
omschreven.



Hoe ouders en organisatoren via de getrapte aanvraagprocedure een attest inkomenstarief
kunnen aanvragen.



Een individueel verminderd tarief (waaronder een OCMW-tarief) kan altijd worden
aangevraagd.



Een attest inkomenstarief voor de opvang van een pleegkind leidt tot een attest
inkomenstarief met het laagst mogelijke tarief, ook als men ervoor kiest om het inkomen niet
bekend te maken.



Sinds het voorjaar van 2016 kunnen ook gemachtigde personeelsleden werkzaam bij het
OCMW een attest inkomenstarief voor de ouder aanvragen.

Informatie
Deze informatie is ook verwerkt in de brochures op de website en vanaf 1 april 2017 in de
berekeningsmodule.
Ga naar www.kindengezin.be > Kinderopvang > Sector Baby’s en Peuters > Attesten
inkomenstarief
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