Herberekening en indexering attesten inkomenstarief
2016: update van de excellijst

Verzonden aan organisatoren met inkomenstarief

11 januari 2016

Beste organisator,
Vandaag krijg je via een aparte e-mail een update van de attesten
inkomenstarief in jouw opvang.
De lijst is gebaseerd op meest recente aanwezigheden, door jou doorgegeven aan Kind en Gezin.
Met deze update kan je zien welke ouders ondertussen al een herberekening deden en wie dit nog
moet doen. Je ontvangt één bestand met drie tabbladen:


tab 1: overzicht van attesten die nog niet herberekend zijn;



tab 2: overzicht van attesten die wel al herberekend zijn;



tab 3: overzicht van geïndexeerde attesten.

We sturen vanaf woensdag een sms naar ouders die nog geen herberekening deden en waarvan
we het gsm-nummer hebben, met de vraag om dit in orde te brengen. De inhoud van de sms is:
Nog geen attest inkomenstarief voor 2016? Je kinderopvang heeft dit attest nodig, vraag het nu
aan op mijn.kindengezin.be.

Spreek de ouders die nog geen herberekening deden hierover aan
Je deed al heel wat inspanningen om de ouders te ondersteunen bij de aanvraag van het attest,
waarvoor bedankt. Helaas heeft nog niet elke ouder een attest inkomenstarief voor 2016.
Je hebt het attest nodig voor het doorgeven van de aanwezigheden in je opvang. Want op basis
hiervan wordt een deel van je subsidies berekend.
Het is mogelijk dat niet alle ouders een e-mail, brief of sms kregen (vb. e-mailadres is gewijzigd,
wordt niet gebruikt,…).
Je kan de ouders bereiken door affiches op te hangen in de opvang of flyers uit te delen.
Download ze van onze website. Of je kan ook andere kanalen gebruiken: Facebook, website, email, sms, …
Al het communicatiemateriaal en meer informatie: www.kindengezin.be, ga naar ‘Kinderopvang
> Sector baby’s en peuters > Attesten inkomenstarief’.

Met vriendelijke groeten,
Filip Winderickx
Afdelingshoofd Kinderopvang

