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Laagste individueel verminderd tarief voor minderjarige
tienermoeders

Vanaf 1 juli 2018 krijgen minderjarige tienermoeders het laagst mogelijke
inkomenstarief. 1 Voor 2018 is dit 1,62 euro.
WIE KOMT IN AANMERKING?
Alle minderjarige tienermoeders. Dit zijn moeders die de leeftijd van 18 jaar nog niet hebben
bereikt op de datum van de start van de opvang of op de datum van de aanvraag van een
herberekening:
•

18e verjaardag valt (minstens één dag) na de start van de opvang = komt in aanmerking

•

18e verjaardag = startdatum van de opvang = komt niet in aanmerking

•

18e verjaardag (minstens één dag) vóór de start van de opvang = komt niet in aanmerking

HOEVEEL BEDRAAGT HET TARIEF?
Het laagst mogelijke inkomenstarief = 1,62 euro in 2018

WELKE BEWIJSSTUKKEN MOET DE OUDER KUNNEN VOORLEGGEN BIJ EEN
STEEKPROEFCONTROLE?
De gezinssamenstelling op de datum van de start van de opvang of op de datum van de aanvraag
van een herberekening.

HOE AANVRAGEN?
In Mijn Kind en Gezin > Attest inkomenstarief.
Vanaf 1 juli 2018 kan men ‘tarief minderjarige ouder’ aanvinken.
De aanvraag kan gebeuren:
•

door de minderjarige tienermoeder of door iemand anders;

•

bij een eerste berekening;

•

bij een herberekening.
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Wijziging van het decreet Kinderopvang van baby’s en peuters door de Vlaamse Regering op 23

maart 2018, op voorstel van Vlaams Parlement
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WANNEER GAAT HET ATTEST IN?
•

•

Startdatum van het attest


Bij een eerste aanvraag > eerste dag van de maand waarin de opvang start



Bij een herberekening > de eerste van de maand volgend op de aanvraag

Het individueel verminderd tarief kan ingaan met terugwerkende kracht tot maximum 1 juli
2018.

•

Omdat we het subsidiejaar afsluiten op 30 november, is terugwerkende kracht beperkt
mogelijk tot 9 maanden terug in de tijd.

WANNEER EINDIGT HET ATTEST?
Dit laagste tarief blijft geldig na de 18de verjaardag van de tienermoeder. Het kan eindigen
wanneer een herberekening van het inkomenstarief wettelijk nodig is:
•

Einde van kwartaal na 1 jaar van toepassing

•

Bij een wijziging in de gezinssamenstelling

•

Bij een wijziging in het aantal kinderen ten laste

•

Op het einde van het kwartaal waarin het kind 3 en een half, 6 of 9 jaar is geworden

