Veranderingen inkomenstarief vanaf 1/05/2015: voor nieuwe attesten en
herberekening bestaande attesten. Vanaf 1/01/2016: voor iedereen

IEDEREEN via ‘mijn kind en gezin’ – 2 maanden voor, 30 kalenderdagen na (uitzondering)
start van de opvang
Aanvraag attest kinderopvang


meest recente aanslagbiljet (FOD Financiën)



maandinkomen



gezinssamenstelling: korting kinderen ten laste (tem jaar waarin kind 12 jaar wordt) = 3,14
euro



minimumtarief = 5 euro, maximumtarief = 27,72 euro

Herberekening bestaand attest


wijziging gezinssamenstelling of aantal kinderen ten laste



opgevangen kind wordt 3½, 6, 9, 12 jaar



aanvraag individueel verminderd tarief (1 jaar geldig)



bij het vervallen van het individueel verminderd tarief

INDIVIDUEEL VERMINDERD TARIEF situatie ouder/inwonende persoon (meestal partner)
25 % korting met min 5 euro


invaliditeitsuitkering, niet gebruikt bij de berekening van het inkomenstarief



voltijdse werkloosheidsuitkering (min. 6 maanden), niet gebruikt bij de berekening van het
inkomenstarief



faillissementsuitkering, niet gebruikt bij berekening inkomenstarief



inkomensdaling (min. 50%, min.12 maanden)



zelfstandige: verlaagde sociale bijdragen (min. 12 maanden)

5 euro:


leefloon

3 euro


leefloon en opleidingstraject vdab/ocmw



gezamenlijk belastbaar beroepsinkomen < € 15.820,56 en werken beiden min. gemiddeld 19
uren per week.



gezamenlijk belastbaar beroepsinkomen < € 15.820,56 en inburgeringstraject

1,56 euro


attest materiële/medische hulp (vb. Fedasil, Rode Kruis)



pleegkinderen

OCMW TARIEF na onderzoek situatie ouder, eventueel met terugwerkende kracht


korting 50 % (min € 5) op het inkomenstarief



tarief 5 euro



tarief 1,56 euro

Hoe attest aanvragen ?









IEDEREEN: standaardwerkwijze: online berekeningsmodule mijn.kindengezin.be


e-ID kaart of federaal token van aanvrager



meest recente inkomensgegevens (FOD Financiën), maandinkomen



gezinssamenstelling (Rijksregister)

ONDERSTEUNING DOOR KINDEROPVANGLOCATIE/ORGANISATOR aan de ouders


e-ID kaart of federaal token van aanvrager



opvang: computer/kaartlezer opvang gebruiken, emailadres aanmaken, …



meest recente inkomensgegevens(FOD Financiën), maandinkomen



gezinssamenstelling (Rijksregister)

AANVRAAG DOOR KINDEROPVANGLOCATIE/ORGANISATOR - Ouder geen e-ID


online module voor organisator (in ‘mijn Kind en Gezin’) – gemachtigde gebruiker per locatie



ouder bezorgt informatie en documenten aan organisator



controle door Kind en Gezin

AANVRAAG VIA KIND EN GEZIN DOOR KINDEROPVANGLOCATIE/ORGANISATOR


Via contactformulier



Kind en Gezin Lijn, 078/150 100

