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Herbereken je inkomenstarief
Beste ouder,
Je hebt voor de opvang van je kind een attest inkomenstarief van Kind en Gezin. Omdat je kind 3
en een half jaar, 6, 9 of 12 jaar is geworden, vervalt jouw attest op het einde van de maand. De
regelgeving voorziet op deze leeftijd een herberekening van je inkomenstarief, zodat we rekening
kunnen houden met je recente inkomen en gezinssituatie.
Maak je geen gebruik meer van opvang met inkomenstarief?
Dan mag je dit bericht negeren.
Maak je nog gebruik van opvang met inkomenstarief?
Vraag dan voor het einde van de maand een herberekening via mijn.kindengezin.be en
bezorg je nieuwe attest aan je opvang.
Wat moet je doen?

Zoek je kindcode op. Je vindt deze code op je laatste attest inkomenstarief. Je kan deze code
ook opzoeken in Mijn Kind en Gezin of bij je opvang opvragen.

Ga naar de website van Kind en Gezin en klik bovenaan links op ‘Mijn Kind en Gezin’.

Klik op ‘Voor ouders: je inkomenstarief kinderopvang‘.

Kies hoe je wil aanmelden :via eID of via Federal Token.

Meld aan volgens je keuze: ofwel met je pincode ofwel met de code op jouw Token.

Klik opnieuw op Voor ouders: je inkomenstarief kinderopvang.

Klik op: ‘Attest inkomenstarief aanvragen’.

Kies ‘Ja’ of ‘Neen’ bij de vraag ‘Wens je jouw inkomen bekend te maken?’.

Kies ‘Ja’ bij de vraag ‘Heb je al een attest Kindcode of een attest inkomenstarief?’.

In het vakje onder ‘Ik vraag een herberekening van mijn inkomenstarief aan omdat..’: klik op
het driehoekje en kies bij de keuzemogelijkheid: ‘Mijn attest vervalt’.

Volg de verdere instructies op het scherm voor de berekening.
o Kies als datum waarop je het attest nodig hebt: de eerste dag van de maand die
volgt op de vervaldag van je attest.
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Klik op ‘Maak mijn attest aan’.
Bezorg dit attest inkomenstarief aan je opvang.

Je vindt meer info in de brochure Inkomenstarief op www.kindengezin.be, ga naar Kinderopvang
> Ouders > Prijs > Inkomenstarief.
Heb je nog vragen? Je opvang kan je verder helpen.
Met vriendelijke groeten,
Kind en Gezin

