
Kind in Beeld Kinderopvang Inkomenstarief

• Wanneer aanvragen? 

Aanvraag vanaf 2 maanden 
voor start opvang, en 
ten laatste op het einde van de 
maand volgend op de maand 
waarin de opvang start.

START AANVRAAG ATTEST START OPVANG TEN LAATSTE

Wat is inkomenstarief? 
In veel kinderopvang betaal je volgens 
je inkomen.

     =  je kan de aanvraag  doen          
     =  je kan geen aanvraag doen

Verdien je veel geld, dan betaal je meer. Verdien je weinig geld, dan betaal je minder.

€ ?

MAAND 1 MAAND 2 MAAND 4MAAND 3 MAAND 5

Opvang met inkomenstarief?  Dan heb je een attest inkomenstarief nodig.
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Hallepoortlaan 27 

B-1060 Brussel 

Telefoon: 078 150 100 

http://www.kindengezin.be

Attest inkomenstarief kinderopvang 

Beste ouder, 

Dit attest inkomenstarief bevat de gegevens van je aanvraag of van de indexering van je 

inkomenstarief. Je opvang factureert volgens dit tarief vanaf de vermelde 

geldigheidsdatum. Bezorg het attest aan je kinderopvang. 

Jouw gegevens

Voornaam

Naam
Geboortedatum

ttt
ll
01-08-2015

Kindcode
1 5 0 8 0 1 - 0 2 9

Tariefcode 1 5 0 8 0 1 - 0 2 9 - 0 1

Aanvrager
hhh fff

Inkomenstarief 8,66 €

Adres
t 2 
3000 Leuven 

BE

Geldigheid
Geldig van 01-11-2015 tot 31-12-2015

Belangrijk

• Dit attest is enkel geldig voor het kind dat erop vermeld staat en kan gebruikt worden in elke 

opvang die werkt met inkomenstarief.

• Jaarlijks wordt jouw inkomenstarief op 1 januari automatisch geïndexeerd.

• Als er niets aan jouw gezinssituatie verandert, dan is dit jouw inkomenstarief tot de vermelde 

geldigheidsdatum.

• Als je gezinssamenstelling verandert dan neem je zelf onmiddellijk het initiatief om via Mijn Kind 

en Gezin een nieuw attest aan te vragen. 

• Wanneer dit attest vervalt door het aflopen van de geldigheidsduur, bezorgt Kind en Gezin jou, 

per e-mail, een nieuw attest of vraagt Kind en Gezin jou voor de vervaldatum om er één aan te 

vragen.

• Kan je het inkomenstarief onmogelijk betalen, bezorg dit attest inkomenstarief aan het OCMW 

van je gemeente en vraag daar een individueel verminderd tarief aan. Als je in Brussel woont, 

vraag dit dan aan je opvang.

• Door het attest inkomenstarief aan te vragen, verklaar je je akkoord dat Kind en Gezin hiervoor 

controles uitvoert. Als je onjuiste gegevens doorgeeft of nalaat actuele gegevens te bezorgen, zal 

Kind en Gezin het inkomenstarief bepalen voor de toekomst en kan Kind en Gezin een 

schadevergoeding bepalen voor het verleden die het dubbele bedraagt van het door jou 

verschuldigde inkomenstarief per opvangdag in het opvangplan.

• De informatie op dit attest is van toepassing binnen de regelgeving geldig op het moment van de 

toekenning.

• Een vraag over inkomenstarief? Bekijk de brochure op de website van Kind en Gezin.

Filip Winderickx 

Afdelingshoofd Kinderopvang 

Wat is een attest inkomenstarief? 
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• Wanneer dit attest vervalt door het aflopen van de geldigheidsduur, bezorgt Kind en Gezin jou, 

per e-mail, een nieuw attest of vraagt Kind en Gezin jou voor de vervaldatum om er één aan te 
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• Kan je het inkomenstarief onmogelijk betalen, bezorg dit attest inkomenstarief aan het OCMW 
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vraag dit dan aan je opvang.
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controles uitvoert. Als je onjuiste gegevens doorgeeft of nalaat actuele gegevens te bezorgen, zal 
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Afdelingshoofd Kinderopvang 



• Hulp nodig? 
 

Ga naar 
mijn.kindengezin.be

Kinderopvang helpt ouders 
met de aanvraag.

+

• Hoe aanvragen? 
  
1. Registreren en aanmelden

2.  Attest inkomenstarief aanvragen

HELP?

gebruikersnaam
+ wachtwoord

OFOF ++
+ pincode

e-id met kaartlezer en pincode federaal token

E-mailadres
indra.messoel@gmail.com

OF

3. Attest aan opvang geven
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Beste ouder, 

Dit attest inkomenstarief bevat de gegevens van je aanvraag of van de indexering van je 
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• Dit attest is enkel geldig voor het kind dat erop vermeld staat en kan gebruikt worden in elke 

opvang die werkt met inkomenstarief.

• Jaarlijks wordt jouw inkomenstarief op 1 januari automatisch geïndexeerd.

• Als er niets aan jouw gezinssituatie verandert, dan is dit jouw inkomenstarief tot de vermelde 

geldigheidsdatum.

• Als je gezinssamenstelling verandert dan neem je zelf onmiddellijk het initiatief om via Mijn Kind 

en Gezin een nieuw attest aan te vragen. 

• Wanneer dit attest vervalt door het aflopen van de geldigheidsduur, bezorgt Kind en Gezin jou, 

per e-mail, een nieuw attest of vraagt Kind en Gezin jou voor de vervaldatum om er één aan te 

vragen.

• Kan je het inkomenstarief onmogelijk betalen, bezorg dit attest inkomenstarief aan het OCMW 

van je gemeente en vraag daar een individueel verminderd tarief aan. Als je in Brussel woont, 

vraag dit dan aan je opvang.

• Door het attest inkomenstarief aan te vragen, verklaar je je akkoord dat Kind en Gezin hiervoor 

controles uitvoert. Als je onjuiste gegevens doorgeeft of nalaat actuele gegevens te bezorgen, zal 

Kind en Gezin het inkomenstarief bepalen voor de toekomst en kan Kind en Gezin een 

schadevergoeding bepalen voor het verleden die het dubbele bedraagt van het door jou 

verschuldigde inkomenstarief per opvangdag in het opvangplan.

• De informatie op dit attest is van toepassing binnen de regelgeving geldig op het moment van de 

toekenning.

• Een vraag over inkomenstarief? Bekijk de brochure op de website van Kind en Gezin.

Filip Winderickx 

Afdelingshoofd Kinderopvang 

Kinderopvang doet aanvraag samen met ouders.

gebruikersnaam
+ wachtwoord

OFOF

e-id en pincode federaal token

+ pincode

Kinderopvang doet aanvraag in plaats van ouders.

meest recente aanslagbiljet 
OF bewijs inkomen

EN
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Hallepoortlaan 27 
B-1060 Brussel 

Telefoon: 078 150 100 
http://www.kindengezin.be

Attest inkomenstarief kinderopvang 

Beste ouder, 

Dit attest inkomenstarief bevat de gegevens van je aanvraag of van de indexering van je 
inkomenstarief. Je opvang factureert volgens dit tarief vanaf de vermelde 
geldigheidsdatum. Bezorg het attest aan je kinderopvang. 

Jouw gegevens

Voornaam
Naam
Geboortedatum

ttt
ll
01-08-2015

Kindcode 1 5 0 8 0 1 - 0 2 9

Tariefcode 1 5 0 8 0 1 - 0 2 9 - 0 1

Aanvrager hhh fff

Inkomenstarief 8,66 €

Adres t 2 
3000 Leuven 
BE

Geldigheid Geldig van 01-11-2015 tot 31-12-2015

Belangrijk

• Dit attest is enkel geldig voor het kind dat erop vermeld staat en kan gebruikt worden in elke 
opvang die werkt met inkomenstarief.

• Jaarlijks wordt jouw inkomenstarief op 1 januari automatisch geïndexeerd.
• Als er niets aan jouw gezinssituatie verandert, dan is dit jouw inkomenstarief tot de vermelde 

geldigheidsdatum.
• Als je gezinssamenstelling verandert dan neem je zelf onmiddellijk het initiatief om via Mijn Kind 

en Gezin een nieuw attest aan te vragen. 
• Wanneer dit attest vervalt door het aflopen van de geldigheidsduur, bezorgt Kind en Gezin jou, 

per e-mail, een nieuw attest of vraagt Kind en Gezin jou voor de vervaldatum om er één aan te 
vragen.

• Kan je het inkomenstarief onmogelijk betalen, bezorg dit attest inkomenstarief aan het OCMW 
van je gemeente en vraag daar een individueel verminderd tarief aan. Als je in Brussel woont, 
vraag dit dan aan je opvang.

• Door het attest inkomenstarief aan te vragen, verklaar je je akkoord dat Kind en Gezin hiervoor 
controles uitvoert. Als je onjuiste gegevens doorgeeft of nalaat actuele gegevens te bezorgen, zal 
Kind en Gezin het inkomenstarief bepalen voor de toekomst en kan Kind en Gezin een 
schadevergoeding bepalen voor het verleden die het dubbele bedraagt van het door jou 
verschuldigde inkomenstarief per opvangdag in het opvangplan.

• De informatie op dit attest is van toepassing binnen de regelgeving geldig op het moment van de 
toekenning.

• Een vraag over inkomenstarief? Bekijk de brochure op de website van Kind en Gezin.

Filip Winderickx 
Afdelingshoofd Kinderopvang 

OF

papa mama

OF

papa mama

papa mama



Hoeveel betaal ik? 

• Prijs

minimumtarief

verminderd tarief 

maximumtarief

• Extra kosten

!

Hoelang is het attest inkomenstarief geldig?

• Wanneer herberekenen?

mijn.kindengezin.be

OF OF

op de leeftijd van 
3,5 / 6 / 9 en 12 jaar

je adres wijzigt door trouwen, 
samenwonen, scheiden, ...

geboorte broer 
of zus

OF
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Beste ouder, 

Dit attest inkomenstarief bevat de gegevens van je aanvraag of van de indexering van je 

inkomenstarief. Je opvang factureert volgens dit tarief vanaf de vermelde 

geldigheidsdatum. Bezorg het attest aan je kinderopvang. 
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Adres
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Belangrijk

• Dit attest is enkel geldig voor het kind dat erop vermeld staat en kan gebruikt worden in elke 

opvang die werkt met inkomenstarief.

• Jaarlijks wordt jouw inkomenstarief op 1 januari automatisch geïndexeerd.

• Als er niets aan jouw gezinssituatie verandert, dan is dit jouw inkomenstarief tot de vermelde 

geldigheidsdatum.

• Als je gezinssamenstelling verandert dan neem je zelf onmiddellijk het initiatief om via Mijn Kind 

en Gezin een nieuw attest aan te vragen. 

• Wanneer dit attest vervalt door het aflopen van de geldigheidsduur, bezorgt Kind en Gezin jou, 

per e-mail, een nieuw attest of vraagt Kind en Gezin jou voor de vervaldatum om er één aan te 

vragen.

• Kan je het inkomenstarief onmogelijk betalen, bezorg dit attest inkomenstarief aan het OCMW 

van je gemeente en vraag daar een individueel verminderd tarief aan. Als je in Brussel woont, 

vraag dit dan aan je opvang.

• Door het attest inkomenstarief aan te vragen, verklaar je je akkoord dat Kind en Gezin hiervoor 

controles uitvoert. Als je onjuiste gegevens doorgeeft of nalaat actuele gegevens te bezorgen, zal 

Kind en Gezin het inkomenstarief bepalen voor de toekomst en kan Kind en Gezin een 

schadevergoeding bepalen voor het verleden die het dubbele bedraagt van het door jou 

verschuldigde inkomenstarief per opvangdag in het opvangplan.

• De informatie op dit attest is van toepassing binnen de regelgeving geldig op het moment van de 

toekenning.

• Een vraag over inkomenstarief? Bekijk de brochure op de website van Kind en Gezin.

Filip Winderickx 

Afdelingshoofd Kinderopvang 

niet meer geldig

€ ?

De opvang kan extra kosten aanrekenen voor bv. luiers, verzorgingsproducten, factuur, ... 

OF OFOF
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Jouw gegevens

Voornaam

Naam
Geboortedatum

ttt
ll
01-08-2015

Kindcode
1 5 0 8 0 1 - 0 2 9

Tariefcode 1 5 0 8 0 1 - 0 2 9 - 0 1

Aanvrager
hhh fff

Inkomenstarief 8,66 €

Adres
t 2 
3000 Leuven 

BE

Geldigheid
Geldig van 01-11-2015 tot 31-12-2015

Belangrijk

• Dit attest is enkel geldig voor het kind dat erop vermeld staat en kan gebruikt worden in elke 

opvang die werkt met inkomenstarief.

• Jaarlijks wordt jouw inkomenstarief op 1 januari automatisch geïndexeerd.

• Als er niets aan jouw gezinssituatie verandert, dan is dit jouw inkomenstarief tot de vermelde 

geldigheidsdatum.

• Als je gezinssamenstelling verandert dan neem je zelf onmiddellijk het initiatief om via Mijn Kind 

en Gezin een nieuw attest aan te vragen. 

• Wanneer dit attest vervalt door het aflopen van de geldigheidsduur, bezorgt Kind en Gezin jou, 

per e-mail, een nieuw attest of vraagt Kind en Gezin jou voor de vervaldatum om er één aan te 

vragen.

• Kan je het inkomenstarief onmogelijk betalen, bezorg dit attest inkomenstarief aan het OCMW 

van je gemeente en vraag daar een individueel verminderd tarief aan. Als je in Brussel woont, 

vraag dit dan aan je opvang.

• Door het attest inkomenstarief aan te vragen, verklaar je je akkoord dat Kind en Gezin hiervoor 

controles uitvoert. Als je onjuiste gegevens doorgeeft of nalaat actuele gegevens te bezorgen, zal 

Kind en Gezin het inkomenstarief bepalen voor de toekomst en kan Kind en Gezin een 

schadevergoeding bepalen voor het verleden die het dubbele bedraagt van het door jou 

verschuldigde inkomenstarief per opvangdag in het opvangplan.

• De informatie op dit attest is van toepassing binnen de regelgeving geldig op het moment van de 

toekenning.

• Een vraag over inkomenstarief? Bekijk de brochure op de website van Kind en Gezin.

Filip Winderickx 

Afdelingshoofd Kinderopvang 
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Opvangplan

• Sluitingsdag opvang

Is de kinderopvang gesloten? Dan moeten ouders die 
dag niet betalen.

GESLOTEN

+

De kinderopvang en ouders spreken af wanneer kind naar 
opvang komt.

Ouders betalen voor de 
afgesproken dagen. 

Week 14
Ma   Di   Wo   Do   Vr   Za   Zo

• Opvangplan opmaken

• Afwezigheidsdagen

Ouders hebben recht op 
minimum 18 niet-betaalde 
dagen per kalenderjaar bij 
voltijdse opvang.

Komt het kind niet naar de 
opvang?
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Hallepoortlaan 27 l 1060 BRUSSEL

Kind en Gezin-Lijn: 078 150 100
www.kindengezin.be

Volg ons op       en 


