Attest inkomenstarief aanmaken
Stappenplan
Dit moet je bij de hand houden om een attest inkomenstarief aan te maken of
een simuatie te maken:
-

Een geldig e-ID met de pincode
Een e-ID kaartlezer

Surf naar www.kindengezin.be en klik linksboven op ‘mijn kind en gezin’.

Meld je aan met je e-ID en geef je pincode in.

Nadat je bent aangemeld, moet je een e-mailadres opgeven, waarop Kind en
Gezin je kan bereiken. Je kiest ook een wachtwoord waarmee je kan inloggen
op het gedeelte van ‘mijn kind en gezin’.
! Opgelet ! Dit wachtwoord moet een hoofdletter, een kleine letter en een
cijfer bevatten.
Je vult je adresgegevens verder aan en je kan dan de registratie voltooien.
Je zal een e-mail ontvangen van Kind en Gezin om de registratie te activeren,
open de mail en klik zoals uitgelegd, om het attest verder aan te maken.

Kijk na of de contactgegevens juist staan ingevuld en klik daarna op ‘attest

inkomenstarief’ om het attest aan te maken of om een simulatie te maken.
Kies of je een attest wil aamaken, of een simulatie wil maken.
Een attest aanmaken kan pas als het kindje geboren is. Is dit nog niet het geval,
maar heb je graag een simulatie van de dagprijs, dan kan je een simulatie
aanmaken. Deze verloopt op dezelfde manier als het aamaken van het attest.

Het attest dien je dan aan te maken van zodra het kindje geboren is.

Duid aan of je je inkomen wil bekend maken en of je al in het bezit bent van
een attest inkomenstarief voor het kind dat zal starten in de opvang.
! Opgelet ! Een attest is uniek en moet dus voor elk kind in het gezin apart

aangemaakt worden.

Kijk de ingevulde gegevens goed na en pas aan indien nodig. Duid aan of er een
meerling in het gezin is.

Vul de gegevens van alle kinderen in het gezin aan of kijk na of alle gegevens

correct zijn.
Duid aan voor welk kind je een attest nodig hebt.
De datum vanaf wanneer je het attest nodig hebt, mag niet verder dan 2
maand in de toekomst liggen.

Kijk na of een van deze situaties voor uw gezin van toepassing zijn.

Je krijgt een overzicht van de aanvraag. Hier zie je ook wat de prijs voor de
opvang per dag bedraagt, zowel voor een volle dag (vanaf 5u opvang) als voor
een halve dag (vanaf 3u tot 5u opvang).

Je kan een kopie van het attest automatisch doorsturen naar de organisator
kinderopvang. Vervolgens kan je het attest aanmaken.
Dit attest wordt per e-mail verzonden naar het adres dat je opgaf.

