Info over inkomenstarief vanaf 1 mei 2015
Aan: organisatoren inkomenstarief

24 april 2015

Beste organisator,
in de snelinfo van 26 maart 2015 kreeg je een overzicht van de wijzigingen in inkomenstarief.
Op 1 mei zal de nieuwe module inkomenstarief op Mijn Kind en Gezin staan. Je zal er dan filmpjes
vinden met uitleg hoe het werkt.
Hierbij bezorgen we jou nu al de nieuwe brochures inkomenstarief die vanaf 1 mei op de website
staan. Zo kan je ze op voorhand bekijken.




Voor bestaande attesten verandert er momenteel niets. Om te vermijden dat deze ouders
onnodig een nieuw attest aanvragen, bezorgen we de nieuwe brochure nu niet actief aan de
ouders.
De wijzigingen gelden enkel voor nieuwe attesten of herberekeningen vanaf 1 mei 2015. Ouders
waarvan we weten dat ze een herberekening moeten doen, worden door ons verwittigd met een
verwijzing naar de nieuwe brochure.
Vanaf 1 januari 2016 gelden de aangepaste tarieven voor alle ouders. We werken hiervoor de
meest efficiënte aanpak uit. Dan zullen we wel alle ouders actief verwittigen. Je zal deze info op
voorhand krijgen (dit najaar).

Op deze webpagina


vind je meer informatie over de veranderingen in inkomenstarief:

Film

In deze film zie je een beknopte uitleg over:
 de nieuwe tarieven,
 de 4 stappen om een attest inkomenstarief aan te vragen.


Handleiding om als opvang een attest inkomenstarief voor de ouder aan te vragen
In deze handleiding kan je lezen hoe je een attest inkomenstarief voor de ouder aanvraagt.
Op dinsdag 21 april deden we nogmaals een oproep om de gemachtigde gebruikers voor jouw
opvang hiervoor te registreren, als dat nog niet was gebeurd. Deze registratie is nodig omdat dit
een andere toepassing en registratie is dan voor het opzoeken van attesten inkomenstarief.

Vragen?



Vragen over de brochures inkomenstarief of over de registratie van gemachtigde gebruikers
Met deze inhoudelijke vragen kan je bij je klantenbeheerder terecht.



Vragen om een attest voor een ouder aan te maken
Als je moeilijkheden ondervindt om voor de ouder een attest inkomenstarief aan te maken, dan
kan je de Kind en Gezin-Lijn contacteren voor ondersteuning. Enkel de opvang kan deze vraag
aan Kind en Gezin stellen, niet de ouder.
Je kan de Kind en Gezin-Lijn contacteren op 078 150 100, elke werkdag van 8u tot 20u.

Vriendelijke groeten,
Filip Winderickx,
Afdelingshoofd Kinderopvang

