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Bijlage F: Aanvraag basisbijdrage volgens het IKG-systeem 
 
Beste ouder, 
 
Je kind wordt opgevangen in een zelfstandig kinderdagverblijf waar de prijs afhangt van je gezinsinkomen. We 
noemen dit het inkomensgerelateerde systeem, of het IKG-systeem. 
 
Je moet een attest aanvragen dat jouw opvangtarief vastlegt. 
Hieronder  vind je informatie over: 
- hoe je het attest dat jouw tarief vastlegt, kan verkrijgen; 
- hoe je een nieuw attest kan opmaken bij wijzigingen in jouw tarief;  
- hoe de opvangmomenten van je kind aan het eind van de maand opgegeven worden; 
- welke facturen je zal krijgen en wanneer je die zal krijgen; 
- wat je kan doen als je niet akkoord gaat met de facturen.  
 
Met vriendelijke groeten,  
 
De verantwoordelijke van ZKDV ‘t Kasteeltje 
 
 
Het attest met jouw opvangtarief. 
 
Wat heb je nodig? 
Neem het laatste aanslagbiljet van de belastingen. Heb je geen aanslagbiljet, neem dan de meest recente loonfi-
che. 
Wanneer je niet getrouwd bent en officieel samenwoont, neem je het aanslagbiljet (of, als er geen aanslagbiljet 
is, de loonfiche) van de beide partners. 
Het is belangrijk dat je deze bewijsstukken goed bewaart, want Kind en Gezin zal aan de hand van steekproeven 
controleren of het tarief werd berekend met de juiste gegevens. 
 
Het attest dat jouw opvangtarief vastlegt, kan je: 

1. Ofwel zelf aanvragen; 
2. Ofwel door jouw opvang voor jou laten aanvragen. 

 
 
Mogelijkheid 1: Je vraagt zelf het attest met jouw opvangtarief aan : 
 
Je kan het attest aanvragen ofwel via de website van Kind en Gezin, ofwel via de Kind en Gezin-Lijn. 
 
- via de website van Kind en Gezin 
Surf naar http://www.kindengezin.be/Tools/ouderbijdrage.jsp. 
Vul op de schermen de gegevens in over je kind, je adres, je gezinsinkomen, de gezinssamenstelling en het 
aantal kinderen ten laste.  
Kind en Gezin verwerkt je gegevens en stuurt je met de post twee attesten. Het ‘attest voor de ouder’ vermeldt de 
code voor je kind en het tarief dat voor jou geldt. Het ‘attest voor de opvang’ vermeldt alleen de code voor je 
kind.  
 
- via de Kind en Gezin-Lijn 
Bel naar het nummer 078 150 100. 
Een medewerker zal je gegevens vragen over je kind, je adres, je gezinsinkomen, de gezinssamenstelling en het 
aantal kinderen ten laste. 
Kind en Gezin vraagt je per brief om de gegevens te bevestigen die je aan de telefoon hebt opgegeven. Deze 
brief stuur je ondertekend terug naar Kind en Gezin. 
Kind en Gezin verwerkt je gegevens en stuurt je met de post twee attesten. Het ‘attest voor de ouder’ vermeldt de 
code voor je kind en het tarief dat voor jou geldt. Het ‘attest voor de opvang’ vermeldt alleen de code voor je 
kind.  
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Mogelijkheid 2: De opvang vraagt het attest met jouw opvangtarief aan 
Op jouw verzoek kan de opvang het attest voor jou opvragen. De opvang doet dat dan ofwel via de website van 
Kind en Gezin, ofwel via de Kind en Gezin-Lijn. 
 
- via de website van Kind en Gezin 
Bezorg aan de opvang de gegevens over je kind, je adres, je gezinsinkomen, de gezinssamenstelling en het aantal 
kinderen ten laste. De opvang zal de gegevens invoeren op de website van Kind en Gezin. Vraag de opvang om 
een print en controleer of alles juist is.  
Kind en Gezin verwerkt jouw gegevens en stuurt je met de post twee attesten. Het ‘attest voor de ouder’ 
vermeldt de code voor je kind en het tarief dat voor jou geldt. Het ‘attest voor de opvang’ vermeldt alleen de 
code voor je kind. 
 
- via de Kind en Gezin-Lijn 
Bezorg aan de opvang de gegevens over je kind, je adres, je gezinsinkomen, de gezinssamenstelling en het aantal 
kinderen ten laste. De opvang zal de gegevens doorgeven aan de Kind en Gezin-Lijn.  
Kind en Gezin vraagt je per brief om de gegevens te bevestigen die de opvang aan de telefoon heeft opgegeven. 
Deze brief stuur je ondertekend terug naar Kind en Gezin. 
Kind en Gezin verwerkt jouw gegevens en stuurt je met de post twee attesten. Het ‘attest voor de ouder’ 
vermeldt  
een code voor je kind en het tarief dat voor jou geldt. Het ‘attest voor de opvang’ vermeldt alleen de code voor 
je kind. 
 
 
Een nieuw attest opmaken wanneer je tarief verandert.
 
Een aanpassing van het attest met jouw opvangtarief: 

- moet je elk jaar op 1 juli doen bij de herberekening; 
- mag je doen wanneer je huidige gezinsinkomen minstens 20% lager ligt dan het gezinsinkomen op basis  
  waarvan de opvangprijs berekend werd. De lagere prijs gaat in op de eerste dag van de maand waarin je  
  de  herberekening deed; 
- mag je doen wanneer het aantal kinderen dat je ten laste hebt, toeneemt (bv. er wordt een broertje of zusje  
  geboren). Je krijgt korting vanaf de eerste dag van de maand nadat je deze wijziging hebt meegedeeld; 
- moet je doen wanneer je gezinssamenstelling verandert op het niveau van de ouders (bv. je gaat samen  
  wonen  of bij een echtscheiding) en deze wijziging officieel is (domiciliewijziging). De prijs wordt  
  aangepast vanaf de  eerste dag van de maand die volgt op de wijziging in de gezinssamenstelling. 

Voor het aanvragen van je aangepaste attest heb je dezelfde vier mogelijkheden als voor het aanvragen van je 
eerste attest (zie hierboven). Bij het aanvragen van een aanpassing van je tarief moet je er goed op letten dat je 
de ‘code voor je kind’ opgeeft. Deze code staat op je eerste attest. 
 
Maandelijks totaal van de opvangmomenten
 
De opvang vraagt jou om een formulier met de opvangmomenten van je kind te ondertekenen. Controleer dit 
grondig voordat je tekent. 
Je bezorgt het attest met de code voor je kind aan de opvang. 
Aan het eind van elke maand stuurt de opvang het totaal van de opvangmomenten van je kind samen met de 
code voor je kind naar Kind en Gezin. 
 
 
Welke facturen krijg je? 
 
Het is mogelijk dat je twee facturen krijgt:  
- een factuur met de opvangkosten;  
- eventueel ook een factuur met de bijkomende kosten. 
 
 
1. Factuur met de opvangkosten 
De opvangprijs wordt berekend met het opvangtarief voor je kind (de code) en met de maandelijkse totalen van 
de opvangmomenten.  
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. 
Je krijgt de factuur met de opvangkosten van een bedrijf dat daarvoor aangesteld is door Kind en Gezin. Dit 
bedrijf krijgt elke maand van Kind en Gezin het bedrag door dat je moet betalen en stuurt jou de factuur. Het 
bedrijf zal je meedelen hoe je de kosten moet betalen.  
 
2. Factuur met bijkomende kosten of bijkomende vergoedingen 
In het huishoudelijk reglement en in Bijlage B van het huishoudelijk reglement staat beschreven welke 
bijkomende kosten en welke bijkomende vergoedingen er zijn en hoeveel er aangerekend wordt.  
De opvang maakt zelf de facturen op voor de bijkomende kosten en vergoedingen en bepaalt zelf wanneer de 
facturen opgemaakt worden. Je betaalt rechtstreeks aan de opvang. De opvang deelt jou mee hoe je moet betalen, 
maar mag je niet verplichten om de betaling te regelen met een domiciliëring bij de bank. 
 
Wat kan je doen als je niet akkoord gaat met de facturen?
 
1. Factuur met opvangkosten 
Controleer of de door de opvang opgegeven opvangmomenten juist zijn. Wanneer die niet correct zijn, probeer 
dan in overleg met de opvang een akkoord te bereiken. 
Controleer of de berekening correct gebeurd is met jouw opvangtarief. Als de berekening niet correct is, probeer 
dan in overleg met degene die de berekening maakte ( Kind en Gezin) een akkoord te bereiken.  
Als het jou niet lukt om een akkoord te bereiken, neem dan contact op met de  
Klachtendienst van Kind en Gezin 
Hallepoortlaan 27 
1060 Brussel 
Telefoon: 02 533 14 14 
E-mail: klachtendienst@kindengezin.be 
 
2. Factuur met bijkomende kosten of vergoedingen 
Controleer of de factuur overeenkomt met wat er in het huishoudelijk reglement of in de opvangovereenkomst 
staat. Als de factuur niet correct is, probeer dan in overleg met de opvang een akkoord te bereiken. Als je geen 
akkoord kan bereiken en je een rechtzetting wil verkrijgen, win dan juridisch advies in over de stappen die je kan 
ondernemen. 
 
 
 


