Inkomenstarief: veranderingen en nieuwe aanpak voor
aanvraag attesten
Beste organisator,

De Vlaamse Regering gaf op 23 maart 2015 haar principieel akkoord voor een aantal
veranderingen aan het inkomenstarief. Hierbij vind je een overzicht van de belangrijkste
veranderingen, onder voorbehoud van wijzigingen bij de definitieve ondertekening.

VERANDERINGEN IN HET KORT


Het standaard minimumtarief wordt aangepast naar 5 euro. Tegelijkertijd komen er meer
mogelijkheden voor individueel verminderde tarieven. Als een gezin het toegekende tarief niet
kan betalen, dan kan het OCMW een verlaagd tarief toekennen. De andere tarieven veranderen
niet.



De korting voor de kinderen ten laste wordt beperkt tot en met het jaar waarin een kind ten
laste 12 jaar is geworden.



Het aanvraagsysteem voor attesten wordt bijgestuurd zodat alle ouders tijdig een attest
ontvangen. Naast de standaardwerkwijze waarbij ouders automatisch een attest via ‘Mijn Kind
en Gezin’, aanvragen, zullen organisatoren ook in naam van de ouder een attest via een
specifieke toepassing kunnen aanvragen. Als dat niet werkt, dan kan de opvang Kind en Gezin
contacteren om een attest aan te maken.



Binnenkort krijg je hierover een uitgebreide handleiding, een film en aangepaste brochures
inkomenstarief.

Wanneer?


Vanaf 1 mei 2015 gelden de veranderingen voor ouders die nieuwe attesten inkomenstarief
of herberekeningen van het tarief aanvragen.



Op 1 januari 2016 gelden de aangepaste tarieven voor iedereen.

Belangrijke vraag aan de organisatoren
Om als organisator zelf attesten inkomenstarief te kunnen maken, vragen we om de naam
en het rijksregisternummer van de personen die dit in jouw opvang zullen opnemen te
bezorgen. Dit kan met het bijgevoegde formulier best voor 15 april 2015. Alleen deze
medewerkers krijgen via hun eigen e-ID toegang tot deze online module. Meer info vind je
in de bijgevoegde procedure.

25 maart 2015

1

VOOR WIE ZIJN DE VERANDERINGEN?
Vanaf 1 mei 2015
Vanaf 1 mei 2015 zijn de veranderingen van toepassing op ouders die nieuwe attesten
inkomenstarief of herberekeningen van het tarief aanvragen.
Concreet gaat het over:


attesten inkomenstarief die vanaf 1 mei 2015 aangevraagd worden voor kinderen die in de
opvang starten;



alle herberekeningen vanaf 1 mei 2015 voor de bestaande attesten inkomenstarief. Deze
herberekeningen zijn nodig als:


de gezinssamenstelling of het aantal kinderen ten laste wijzigt (bv. een geboorte, een
echtscheiding),



het opgevangen kind 3 en een half; 6; 9 of 12 jaar wordt (enkel van toepassing op
buitenschoolse opvang die een inkomenstarief kan vragen),



het individueel verminderd inkomenstarief na een jaar vervalt,



een individueel verminderd tarief wordt aangevraagd,



bij de jaarlijkse indexering een kind uit het gezin het jaar ervoor 12 jaar is geworden.

Vanaf 1 januari 2016
Op 1 januari 2016 gelden de aangepaste tarieven voor iedereen.
De tarieven worden jaarlijks op 1 januari geïndexeerd, dus ook op 1 januari 2016.
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WELKE TARIEVEN VERANDEREN ER?


De kindkorting voor de kinderen ten laste kan tot en met het jaar waarin een kind ten
laste 12 jaar is geworden. (Vroeger was dit tot 25 jaar.)


Als je meer dan één kind ten laste hebt, dan krijg je kindkorting op het inkomenstarief.
Voor een gezin met 2 kinderen ten laste is de vermindering 3,14 euro, voor een gezin met
3 kinderen ten laste bedraagt de korting 6,28 euro(=2x3,14 euro) enzovoort.



Alle kinderen in het gezin komen hiervoor in aanmerking, ze hoeven niet naar de opvang te
gaan.



Als er een meerling in het gezin is, dan is er daarvoor één extra korting van 3,14 euro (tot
en met het jaar waarin de meerling 12 jaar is geworden).



Het standaard minimumtarief bedraagt 5 euro.



Om het inkomenstarief betaalbaar te maken voor kwetsbare groepen, is er een ruime
waaier aan individuele verminderde inkomenstarieven. Hierbij wordt er gekeken naar
de situatie van de ouder of/en de situatie van de ‘inwonende persoon’ (meestal de partner):


25% korting met als minimumtarief 5 euro als de ouder of de inwonende persoon:


een invaliditeitsuitkering krijgt die nog niet gebruikt is voor de berekening van het
inkomenstarief;



een voltijdse werkloosheidsuitkering (min. 6 maanden) of een faillissementsuitkering
krijgt die nog niet gebruikt is voor de berekening van het inkomenstarief;



een inkomensdaling van minstens 50% heeft of als zelfstandige verlaagde sociale
bijdragen toegekend kreeg (min. 12 maanden);



5 euro als men een leefloon krijgt;



3 euro als:


men een leefloon krijgt én een opleidingstraject van VDAB of OCMW volgt;



het gezamenlijk belastbaar beroepsinkomen op jaarbasis lager dan 15.820,56 euro is
en als men gemiddeld 19u per week werkt;



het gezamenlijk belastbaar beroepsinkomen op jaarbasis lager dan 15.820,56 euro is
en men een inburgeringstraject volgt.



1,56 euro als men een attest voor materiële of medische hulp heeft (bv. van Fedasil of het
Rode Kruis)




Het tarief van 1,56 euro voor een pleegkind verandert niet.

Als het financieel onmogelijk is om het inkomenstarief of verminderd tarief te betalen, dan
kan het OCMW na onderzoek een ander tarief toekennen:


50% korting op het inkomenstarief (minimumbedrag is steeds 5 euro);



of een tarief van 5 euro;



of een tarief van 1,56 euro.

Het OCMW bepaalt zelf het bedrag naargelang de situatie van de ouder. Voor ouders die in Brussel
wonen, gebeurt het onderzoek en de toekenning door de opvang zelf, niet door het OCMW.
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NIEUWE AANPAK VOOR AANVRAAG ATTESTEN
Voortaan zijn er 4 manieren om een attest inkomenstarief te krijgen, zo ontvangen alle ouders
tijdig een attest.
Belangrijk is dat een volgende stap pas kan ingezet worden als de vorige stap echt niet lukt.
Stap 1: de standaardwerkwijze
De ouder vraagt zijn attest inkomenstarief aan door met zijn e-ID kaart of federaal token aan
te melden bij Mijn Kind en Gezin. Het inkomenstarief wordt automatisch berekend op basis van:


de meest recente inkomensgegevens van het gezin zoals doorgegeven door FOD Financiën,



de gezinssamenstelling zoals gekend in het bevolkingsregister.

De ouder kan het aantal kinderen ten laste aanpassen, als hij kinderen heeft die niet bij hem
gedomicilieerd zijn. Dit kan tot en met het jaar waarin een kind ten laste 12 jaar is geworden.
Stap 2: de opvang helpt de ouder bij de aanvraag
Als stap 1 niet lukt omdat de ouder problemen heeft met Mijn Kind en Gezin, dan ligt in het
subsidiebesluit vast dat de organisator de ouder ondersteunt. Dit kan bijvoorbeeld door een
computer of kaartlezer in de opvang te laten gebruiken of door te helpen bij het aanmaken van een
e-mailadres, het inloggen of invullen. In dit geval werkt de ouder nog steeds zelf in Mijn Kind en
Gezin.
Stap 3: de opvang vraagt het attest aan in naam van de ouder
Als stappen 1 en 2 niet helpen omdat het voor de ouder onmogelijk is om zelf een attest aan te
vragen (bv. geen e-ID), dan is in het subsidiebesluit geregeld dat de organisator het
inkomenstarief zelf in een specifieke toepassing in Mijn Kind en Gezin berekent volgens de
administratieve richtlijnen van Kind en Gezin. De opvang en de ouder krijgen dan onmiddellijk
het attest inkomenstarief. Dit moet garanderen dat elk gezin tijdig een attest inkomenstarief heeft.
De berekening gebeurt op basis van de informatie en documenten die de ouder aan de organisator
bezorgt. Belangrijk hierbij is dat de opvang enkel verantwoordelijk is voor het correct informeren
van de ouder en voor het juiste gebruik van de toepassing. De ouder is verantwoordelijk voor het
bezorgen van de correcte gegevens. De formele controle hiervan ligt bij Kind en Gezin.
Om misbruik te vermijden, bezorgt de organisator aan Kind en Gezin de naam en het
rijksregisternummer van de medewerkers die in deze module zullen werken. Alleen deze
medewerkers krijgen via hun eigen e-ID toegang tot de module.
Stap 4: Kind en Gezin maakt op vraag van de opvang een attest aan
Als geen van de bovenstaande methodes werken, dan kan Kind en Gezin in naam van de ouder het
attest inkomenstarief aanmaken. Dit kan enkel op vraag van de opvang (niet van de ouder).
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EEN VLOTTERE AANVRAAG VOOR INDIVIDUEEL VERMINDERDE TARIEVEN EN
ATTESTEN OP BASIS VAN HET MAANDINKOMEN
Om vertragingen door manuele procedures te beperken, wordt overgegaan naar een vlottere
aanvraag.


Het aanvraagsysteem voor individuele verminderde tarieven wordt vernieuwd in het voordeel
van de gezinnen. Zij hoeven de bewijsstukken niet meer op te sturen naar Kind en Gezin en te
wachten op hun attest inkomenstarief. Ze krijgen meteen hun attest op basis van hun
verklaring op erewoord dat ze zich in een bepaalde situatie bevinden.
Concreet kan de ouder in Mijn Kind en Gezin aanvinken of hij zich in een bepaalde situatie
bevindt. Als hij één van die mogelijkheden aanvinkt, dan past het systeem automatisch een
individueel verminderd inkomenstarief toe en krijgt hij meteen een attest inkomenstarief.



Als het aanslagbiljet ontbreekt, dan gebeurt de berekening van het inkomenstarief op basis van
het maandinkomen. De ouder kan voortaan dat maandinkomen invullen in Mijn Kind en
Gezin. Voorheen moest dit handmatig gebeuren door Kind en Gezin.



De ouder houdt de bewijsstukken bij. Kind en Gezin kan dit achteraf controleren en zo nodig
corrigeren. Als blijkt dat de gegevens niet correct waren, dan kan Kind en Gezin een
schadevergoeding vragen tot het dubbele van het inkomenstarief. Deze schadevergoeding
zal door de Centrale Invorderingscel (CIC) van de Vlaamse Belastingdienst ingevorderd
worden.

ANDERE VERANDERINGEN


De leeftijd waarop een herberekening nodig is, wordt opgetrokken van 3 jaar naar 3 en een
half jaar. Deze wijziging is er gekomen om de administratieve last te vermijden van een nieuw
attest voor een kind dat 3 jaar wordt en nog in dagopvang of in de overgangstijd naar school
zit. Voor deze kinderen kan men dus het inkomenstarief toepassen tot de leeftijd van 3 en een
half jaar.



Het inkomenstarief kan nooit onder 1,56 euro zakken, ook niet als een ouder 60% betaalt
omdat de opvang 5 uur of minder duurt.



Het attest inkomenstarief kan voortaan aangevraagd worden vanaf 2 maanden voor de start
van de opvang. In praktijk bleek 1 maand te weinig. Als de start dringend is, dan krijgt het
gezin de kans om binnen een redelijke termijn en uiterlijk 30 kalenderdagen na de start van de
opvang een attest aan te vragen.



Als een attest inkomenstarief vervalt, dan moet er binnen de 2 maanden voor de
einddatum een nieuw attest inkomenstarief aangevraagd worden. De ouder wordt hiervan
door Kind en Gezin verwittigd.



Het maximumtarief geldt niet meer voor gezinnen in afwachting van een berekening op
basis van loonfiches of loonbewijzen en voor gezinnen waarbij één van de personen geen
inkomen heeft.


Als een ouder geen Belgisch aanslagbiljet heeft, dan kan de ouder zijn inkomen op basis
van loon ingeven. Het inkomenstarief wordt bepaald op basis van de loongegevens.



Als de ouder kan aantonen dat er geen inkomen is aan de hand van een formeel document,
dan wordt er enkel rekening gehouden met het inkomen van de andere inwonende
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persoon. Als het een vraag van een één-ouder gezin is, dan wordt het standaard
minimumtarief toegekend.


Eén van de subsidievoorwaarden voor inkomenstarief, is dat de medewerkers
kwalificatiebewijzen hebben (met overgangstermijnen voor bepaalde opvang.). Voortaan komt
ook het certificaat Begeleider in de Kinderopvang behaald in de leertijd (van Syntra) in
aanmerking als kwalificatiebewijs voor kinderbegeleider en voor verantwoordelijke van
maximaal 18 opvangplaatsen. Dit certificaat valt onder het stelsel ‘leren en werken’ van het
niveau secundair onderwijs.



In de snelinfo van 20 maart 2015 communiceerden we al over de verhoging van de
subsidiebedragen voor ‘trap 2B’ inkomenstarief. Als opvang kan je hierover meer info
krijgen bij de sociale partners of bij Unizo. Meer weten
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