Indexering attesten inkomenstarief 2018
;d
Beste organisator,
Hierbij vind je informatie over de indexering en herberekening van het inkomenstarief vanaf 1
januari 2018.
De indexering voor 2018 bedraagt 1,63 %.
•

Informatie over de bedragen in 2018 vind je terug in de subsidiebedragen op
www.kindengezin.be (tabblad IKT bedragen). Ga naar Kinderopvang > Sector Baby’s en
Peuters > Subsidies en Financieel > Subsidiebedragen.

•

Opgelet: maak zelf geen berekeningen. Het inkomenstarief voor 2018 is het resultaat van
verschillende stappen: het inkomenstarief, de kindkorting en een eventueel individueel
verminderd tarief.

Er zijn twee groepen ouders:
•

Ouders die niet moeten herberekenen.

•

Ouders die moeten herberekenen.

GROEP 1: OUDERS DIE NIET MOETEN HERBEREKENEN.
•

Deze ouders krijgen automatisch een geïndexeerd inkomenstarief 2018 en moeten niet
herberekenen.

•

Om privacy-redenen mag Kind en Gezin het geïndexeerde attest inkomenstarief niet via e-mail
versturen. We stellen de attesten ter beschikking in mijn.kindengezin.be.

Communicatie met de ouders
•

Op 6 november krijgen ouders een eerste e-mail met de boodschap dat hun attest
inkomenstarief 2018 in december op mijn.kindengezin.be beschikbaar zal zijn.

•

In december krijgen zij een tweede e-mail met het bericht dat het geïndexeerde attest
inkomenstarief beschikbaar is en met de vraag om dit voor 15 januari aan hun opvang te
bezorgen.

•

Ouders waarvan we geen e-mailadres hebben, krijgen een brief met het geïndexeerd attest
inkomenstarief.

•

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

Opgelet! Ouders kunnen met vragen over hun attest bij jou terecht. Als het nodig is, kan jij
contact opnemen met de Kind en Gezin-Lijn. Op deze manier kunnen we zo snel mogelijk iedereen
helpen. Het is niet de bedoeling dat ouders zelf contact opnemen met Kind en Gezin.

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 e-mails, wordt niet gelezen, wijziging e-mailadres, verhuis, … ).
Je kan het attest opzoeken op 3 manieren. Je vindt die op de webpagina ‘Attesten inkomenstarief’.

GROEP 2: OUDERS DIE MOETEN HERBEREKENEN
Ouders moeten zelf via mijn.kindengezin.be herberekenen als:
•

hun kind in december 2017 3,5 jaar, 6 jaar of 9 jaar wordt;

•

ze een individueel verminderd tarief hebben dat op 31 december 2017 vervalt.

Communicatie met de ouders
•

Kind en Gezin stuurt op 6 november 2017 een e-mail naar deze ouders met de vraag om te
herberekenen en dat attest zo snel mogelijk aan de opvang te bezorgen. Hebben we geen emailadres, dan krijgen ze een brief.

•

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

ONDERSTEUNEND MATERIAAL VOOR DE OPVANG
Een excellijst van ouders in jouw opvanglocatie
Organisatoren krijgen de komende dagen per opvanglocatie een aparte e-mail met een excellijst op
basis van de recent doorgegeven aanwezigheden. In deze lijst vind je twee groepen ouders:
•

zij die niet moeten herberekenen en automatisch een geïndexeerd attest krijgen;

•

zij die zelf moeten herberekenen.

Webpagina met ondersteunend materiaal
Op de webpagina ‘Attesten inkomenstarief’ vind je:

Communicatiemateriaal voor ouders
•

De e-mails van Kind en Gezin aan de ouders

•

Affiches en flyers die je in de opvang kan gebruiken

•

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

Hulp voor medewerkers bij het aanvragen of opzoeken van attesten
•

De 3 manieren om een attest aan op te zoeken

•

Hoe je een attest aanvraagt

Algemene info
De snelinfo’s, brochures en een link naar de veelgestelde vragen over:
-

Registratie op mijn Kind en Gezin

-

Attesten inkomenstarief
o

Een filmpje ‘hoe vind ik als ouder mijn geïndexeerd attest inkomenstarief?’

o

Filmpje: hoe herbereken ik als ouder mijn attest inkomenstarief?

