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In veel opvang betaal je een inkomenstarief. Je betaalt volgens je 

inkomen. Je hebt dan een attest inkomenstarief nodig.  

• Heb je geen attest? Dan kan je kind niet naar een opvangplaats met inkomenstarief. 

Je kan wel naar een opvangplaats met een vrije prijs. 

• Niet elke opvang werkt met inkomenstarief. Sommige opvang werkt met een mix van 

inkomenstarief en vrije prijs. Vraag het na bij jouw opvang. 

 

 

 

REGISTREER 1 OUDER OP MIJN.KINDENGEZIN.BE 

 

Ben je al vroeger geregistreerd bij mijn.kindengezin.be (bijvoorbeeld voor een afspraak)? Ga naar 

STAP 2. 

Wat heb je nodig? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Heb je dit niet? Ga naar STAP 4. 

Wat doe je? 

• Ga naar mijn.kindengezin.be  

• Klik op ‘Inkomenstarief aanvragen of simuleren’ 

• Meld je aan 

 

Hoe vraag je jouw attest aan? 

STAP 1 
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VRAAG JE ATTEST AAN 

 

Wanneer? 

• Vraag je attest vóór de opvang start. Dat kan vanaf 2 maanden vóór de start. 

• Ten laatste: op het einde van de maand na de maand waarin de opvang start. 

 

Je kan altijd je inkomenstarief simuleren zonder een attest aan te vragen. 

 

 

 

Voorbeeld 

 

 

Wat doe je? 

Ga naar mijn.kindengezin.be. 

• Klik op ‘Inkomenstarief aanvragen of simuleren'. 

• Meld je aan. 

• Volg de stappen.  

• Je krijgt een e-mail met een link naar het attest inkomenstarief. 

 

 

 

 

 

 

 

-3 MAANDEN 

 

Je kan het 

attest nog niet 

aanvragen. 

-2 MAANDEN -1 MAAND STARTMAAND  

OPVANG 

 

+1 MAAND +2 MAANDEN 

 

Je kan het attest 

niet meer 

aanvragen. 

Je kan het attest aanvragen. 

januari 

Je kan het 

attest nog niet 

aanvragen. 

februari maart 15 april:  

start opvang 

mei juni 

Je kan het attest 

niet meer 

aanvragen. 
Je kan het attest aanvragen. 

STAP 2 

Tips 

• Heb je geen aanslagbiljet? Vul alleen dan je bruto maandinkomen in. Neem het inkomen 

van de maand vóór de aanvraag. 

• Vul alle kinderen ten laste aan. Dit zijn alle kinderen waarvoor je financieel verantwoordelijk 

bent. Je krijgt korting vanaf het 2e kind ten laste. Als je kind 13 jaar wordt in een bepaald jaar, 

dan krijg je geen korting meer in dat jaar.  

• Heb je recht op een individueel verminderd tarief? Duid het aan. Je vindt meer informatie 

op pagina 13 in deze brochure. 

• Hulp nodig? Ga naar stap 4. 

ten vroegste aanvraag attest ten laatste aanvraag  

attest 

ten vroegste aanvraag attest ten laatste aanvraag  

attest 

https://mijn.kindengezin.be/
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Hoe werkt het? 

We berekenen jouw inkomenstarief op basis van: 

• informatie over je gezin bij het Rijksregister; 

• informatie over jullie inkomen bij FOD Financiën  

 

 

 

 

Wat staat er op je attest?  

• je inkomenstarief: hoeveel betaal je voor de opvang? 

• je kindcode: een code voor je kind (9 cijfers). Hou deze code bij! 

• je tariefcode: je kindcode + 2 cijfers van je inkomenstarief 

• de gegevens van het kind  

• de gegevens van de aanvrager van het attest 

• Wanneer moet je opnieuw berekenen?  Wanneer krijg je een nieuw attest? 

 

 

GEEF HET ATTEST AAN JE OPVANG 

 

HULP NODIG? 

Heb je problemen bij de aanvraag van je attest? De opvang kan je helpen. 

• Heb je een e-ID, federaal token of Itsme?  

Neem het mee naar jouw opvang.  

• Heb je GEEN e-ID, federaal token of Itsme?  

Neem het recentste aanslagbiljet mee naar jouw opvang  

Van wie? 

Jou + een persoon ouder dan 18 jaar met hetzelfde domicilie als jij. Meestal is dat je partner. 

Het kan ook je vader, zus, huisgenoot,… zijn maar niet je kind.  

 

• Heb je geen aanslagbiljet?  

 

Neem een bewijs mee van je bruto maandinkomen van de maand vóór de aanvraag. 

Start de opvang direct na de moederschapsrust? Neem dan de maand vóór de 

moederschapsrust. 

 

 

Wil je jouw inkomen niet bekend maken? Duid dit aan. Je krijgt dan een attest met het 

maximumtarief. 

 

STAP 3 

STAP 4 
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JE KIND GAAT NAAR DE OPVANG 

Het attest start de 1e dag van de maand waarin je kind naar de opvang gaat. 

JE KIND GAAT WENNEN 

Blijf je bij je kind?  

• Je opvang kiest het tarief van de wendag.  

• Je hebt geen attest nodig.  

 

Blijf je niet bij je kind?  

• Je opvang kiest: 

o Of je betaalt niets. 

o Of je betaalt inkomenstarief: je hebt een attest nodig. Het attest moet starten in de maand 

van de 1e wendag. 

JE HERBEREKENT JE TARIEF 

Kijk op pagina 21. 

 

 

 

• Je attest eindigt op 31 december. Je krijgt automatisch een nieuw geïndexeerd attest voor het 

nieuwe jaar.  

• Heb je een individueel verminderd tarief? Dan eindigt je attest op het einde van het 

kwartaal1 na 1 jaar. (Als je intussen een herberekening doet, dan verandert de einddatum). 

• Wordt je kind 3,5/ 6 of 9 jaar? Dan eindigt je attest op het einde van het kwartaal waarin je 

kind verjaart. (Als je intussen een herberekening doet, dan verandert de einddatum). 

• Betaal je een maximumtarief na een steekproefcontrole van Kind en Gezin? Dan 

eindigt je attest eindigt na 6 maanden. 

 

Vervalt je attest binnenkort? Bezorg je nieuwe attest aan je opvang voordat je oude attest vervalt. 

  

 
1 kwartaal 1: van januari tot en met maart, kwartaal 2: van april tot en met juni, kwartaal 3: van 

juli tot en met september, kwartaal 4: van oktober tot en met december 

Wanneer start je attest? 

Wanneer eindigt je attest? 
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• Jouw opvang kan je overeenkomst schorsen. Je kind kan dan niet naar de opvang.  

o Zet jouw opvang hiervoor gerechtvaardigde afwezigheidsdagen in, dan betaal je niet.  

o Zet jouw opvang hiervoor ongerechtvaardigde afwezigheidsdagen in, dan betaal je wel. 

Je opvang kiest het tarief.  

o Meer info over deze afwezigheidsdagen vind je op pagina 25 en 26.  

 

• Jouw opvang kan het maximumtarief aanrekenen.  

o Je betaalt het maximumtarief voor minstens 1 maand.  

 

• Heb je de juiste documenten?  

o Dan kan je het tarief laten aanpassen en betaal je het inkomenstarief vanaf de maand 

na de aanpassing. 

 

• Deze maatregelen moeten in het huishoudelijk reglement en in de schriftelijke overeenkomst 

staan. 

HOE LOS JE DIT OP? 

• Bezorg de opvang een geldig attest inkomenstarief. 

• Heb je geen geldig attest? Bezorg de opvang jouw digitale sleutel (eID, federaal token of Itsme). 

De opvang maakt een attest aan, eventueel samen met jou. 

• Heb je geen digitale sleutel? Bezorg de opvang je bewijs van inkomen. 

  

Wat als je niet tijdig je nieuwe attest bezorgt? 
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VOOR JE BABY OF PEUTER 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hoe lang is je kind in de opvang? 

Totaal aantal uren per dag 

in de opvang 

Tarief 

Minder dan 5 uur Je betaalt 60% van het inkomenstarief (minimum 1,67 euro). 

5 tot 10,59 uur Je betaalt 100% van het inkomenstarief. 

Meer dan 10,59 uur of ‘s nachts 

(20:00 – 06:00) 

Vraag het aan je opvang: 

• In sommige opvang betaal je 160% van het inkomenstarief. 

• In sommige opvang betaal je een vast tarief. 

 

Blijft je kind na middernacht nog in de opvang?  

De uren vóór middernacht horen bij dag 1, de uren na middernacht bij dag 2.  

Voorbeeld: je kind is in de opvang van 1 april 20:00 tot 2 april 7:00. 

Je kind is dus 4 uur in de opvang op 1 april en 6,59 uur op 2 april. 

  

Hoeveel betaal je? 

• In 2020 betaal je tussen 5,32 euro en 29,51 euro. 

• Misschien heb je recht op een individueel verminderd tarief (kijk op pagina 13).  

• Wil je vooraf weten hoeveel je ongeveer zal betalen? Doe een simulatie op mijn.kindengezin.be.  

Klik op ‘Inkomenstarief aanvragen of simuleren’, meld je aan met je digitale sleutel en kies voor 

‘Inkomenstarief berekenen’.  
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Extra kosten 

Welke kosten mag je opvang aanrekenen? 

Wat? Hoeveel maximum? 

• Gebruik en afvalverwerking van luiers 

en verzorgingsproducten  

De opvang kiest wat ze aanrekent: 

• ofwel de echte kosten (niet de personeelskost);  

• ofwel een forfait: 

o als luiers van de opvang gebruikt worden:  

▪ volledige dag: max. 1,55 euro  

 

▪ halve dag: max. 0,93 euro  

 

▪ dag- plus nachtopvang: max. 2,48 euro  

o als luiers van de ouders gebruikt worden:  

▪ max. 0,31 euro per volledige dag 

▪ halve dag: max. 0,19 euro 

▪ dag- plus nachtopvang: max. 0,50 euro 

• Uitzonderlijke uitgaven, belangrijk 

voor je kind (bijvoorbeeld: een 

dringend doktersbezoek) 

• Opvang buiten jouw opvangplan 

zonder akkoord van je opvang 

• Verlies of beschadiging van materiaal 

uit de opvang, bij jou thuis 

 

Echte kosten (niet de personeelskost) 

• Als je niet of te weinig betaalt Echte kosten (inclusief de personeelskost) 

• Administratie en facturatie 

• Warme maaltijd voor schoolkinderen 

Maximum 3,72 euro (per maand, per kind of per maaltijd)  

• Vervoer Officiële kilometervergoeding (volgens het KB reiskosten) 

• Je kind komt niet naar de opvang, 

zonder verwittiging 

De opvang beslist hoeveel. 

• Als de opvang 11 uur of langer duurt 

of voor opvang ’s nachts (tussen 

20:00 en 06:00u) en jouw opvang 

krijgt hiervoor geen subsidies  

 

Heeft je kind specifieke voeding nodig voor zijn gezondheid (bv. bij een voedselallergie), dan kan 

de opvang je daar de kost voor aanrekenen.  
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Meer info vind je in het huishoudelijk reglement van jouw opvang. 

Inschrijvingsprijs en waarborg 

Soms betaal je bij de start van de opvang een inschrijvingsprijs, een waarborg of andere som geld. 

Als je met de opvang stopt, dan krijg je dit geld terug. 

Je krijgt het geld niet terug als: 

• je een plaats reserveerde in de opvang, maar je gebruikt de plaats uiteindelijk niet; 

• je de facturen niet betaalt; 

• je de regels om de opvang te stoppen niet respecteert.  

 

Jouw opvang mag maximaal 250 euro vragen. Is je gezamenlijk belastbaar inkomen (voor de 

eventuele aftrek van onderhoudsuitkeringen) in 2020 lager dan 28.757,06 euro? Dan mag jouw 

opvang maximaal 50 euro vragen.  

VOOR JE SCHOOLKIND 

 

 

 

 

 

Hoe lang is je kind in de opvang? 

Totaal aantal uren per dag 

in de opvang 

Tarief 

Minder dan 3 uur Je betaalt 40% van het inkomenstarief. (minimum  1,67 euro). 

Minder dan 5 uur Je betaalt 60% van het inkomenstarief (minimum  1,67 euro). 

5 tot 10,59 uur Je betaalt 100% van het inkomenstarief. 

Meer dan 10,59 uur of ‘s 

nachts (20:00 – 06:00) 

Vraag het aan je opvang: 

• In sommige opvang betaal je 160% van het inkomenstarief. 

• In sommige opvang betaal je een vast tarief. 

 

 

Komt je kind elke week een paar dagen naar de opvang, maar altijd minder dan 1 uur. Dan kan 

de opvang die uren optellen om het inkomenstarief te berekenen. Vraag informatie aan je opvang. 

• Voor je schoolkinderen betaal je ook het inkomenstarief (behalve in een IBO of Initiatief voor 

Buitenschoolse Opvang, daar geldt een ander prijssysteem) 

• Misschien heb je recht op een individueel verminderd tarief (zie pagina 13). 

 

Wil je vooraf weten hoeveel je ongeveer zal betalen? Doe een simulatie op mijn.kindengezin.be. 

- Klik op ’Inkomenstarief aanvragen of simuleren’. 

- Meld je aan. 

- Kies ‘Inkomenstarief simuleren’.  
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Extra kosten 

Soms moet je extra betalen voor een warme maaltijd voor je schoolkind. Dit is maximaal 

3,72 euro.  
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2 We berekenen het inkomenstarief op basis van jouw inkomen en dat van je partner. Heeft je partner een ander domicilie dan jij? Dan gebruiken we jouw inkomen en dat 

van een persoon, met hetzelfde domicilie als jij. Deze persoon is ouder dan 18 jaar en niet jouw kind. 

TARIEF JIJ OF DE PERSOON MET HETZELFDE DOMICILIE2 

HEEFT  

WELKE BEWIJZEN VRAAGT KIND EN GEZIN BIJ 

EEN CONTROLE? 

HOEVEEL BETAAL JE? 

Invaliditeit een invaliditeitsuitkering die niet vermeld staat op het 

aanslagbiljet dat gebruikt wordt voor de berekening 

van het huidige attest inkomenstarief 

• Bewijs van invaliditeitsuitkering 

• Een invaliditeitsgraad van minstens 66% 

• Bewijs van jouw inkomen, en dat van de persoon met 

hetzelfde domicilie 

25% reductie (minimum 

5,32 euro)  

Werkloosheid 6 opeenvolgende maanden voltijdse 

werkloosheidsuitkering 

1 jaar of langer werkloos? deze werkloosheidsuitkering 

mag niet vermeld staan op het aanslagbiljet dat 

gebruikt wordt voor de berekening van het huidige 

attest. 

• Bewijs voltijdse werkloosheidsuitkering, voor de 6 

opeenvolgende maanden onmiddellijk vóór de 

aanvraag (bijvoorbeeld: je doet een aanvraag in juli, 

je hebt bewijzen nodig van januari tot en met juni) 

• Bewijs van jouw inkomen, en dat van de persoon met 

hetzelfde domicilie 

Faillissement 6 opeenvolgende maanden voltijdse 

faillissementsuitkering voor de zaakvoerder die niet 

vermeld staat op het aanslagbiljet dat gebruikt wordt 

voor de berekening van het huidige attest 

inkomenstarief 

• Bewijs faillissementsuitkering sociaal 

verzekeringsfonds, voor de 6 opeenvolgende 

maanden vóór de aanvraag 

• Bewijs van jouw inkomen, en dat van de persoon met 

hetzelfde domicilie 

Individueel verminderde tarieven 
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3 We berekenen het inkomenstarief op basis van jouw inkomen en dat van je partner. Heeft je partner een ander domicilie dan jij? Dan gebruiken we jouw inkomen en dat 

van een persoon, met hetzelfde domicilie als jij. Deze persoon is ouder dan 18 jaar en niet jouw kind. 

TARIEF JIJ OF DE PERSOON MET HETZELFDE 

DOMICILIE3 HEEFT  

WELKE BEWIJZEN VRAAGT KIND EN GEZIN BIJ 

EEN CONTROLE? 

HOEVEEL 
BETAAL JE? 

Verminderd inkomen 

werknemer 

12 maanden inkomensvermindering van minstens 

50%, na de aanvraag. We houden rekening met 

alle inkomsten (bv. een aanvullend 

vervangingsinkomen).  

 

Let op: deze inkomsten worden niet beschouwd als 

0 euro:  

- van een aangesloten onthaalouder (sui generis 

statuut), een arts in opleiding 

- fiscaal vrijgestelde inkomsten, bv. van een 

doctoraatstudent of een internationale ambtenaar. 

 

• Bewijs van inkomensvermindering 50%, voor 

minstens 12 maanden 

• Bewijs dat het inkomen van de persoon met 

hetzelfde domicilie niet zal stijgen. 

 

 

 

 

 

 

25% reductie (minimum 

5,32 euro) 

Verminderd inkomen 

zelfstandige 

12 maanden lagere sociale bijdrage voor 

zelfstandigen voor of na de aanvraag 

• Bewijs minder bijdragen van sociaal 

verzekeringsfonds 

• Bewijs dat het inkomen van de persoon met 

hetzelfde domicilie niet zal stijgen 

Minderjarige 

tienermoeder 

Minderjarige tienermoeder Gezinssamenstelling bij de start van de opvang of de 

datum van de aanvraag van een herberekening 

1,67 euro  

 

Leefloon zonder 

opleidingstraject 

Leefloon zonder opleiding via VDAB, Actiris of 

OCMW 

Attest leefloon OCMW 5,32 euro  

 

Leefloon met 

opleidingstraject 

Leefloon + opleiding via VDAB, Actiris, of OCMW • Attest leefloon OCMW 

• Attest opleiding OCMW, VDAB of Actiris 

3,19 euro  
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TARIEF JIJ EN DE PERSOON MET HETZELFDE 

DOMICILIE HEBBEN 

WELKE BEWIJZEN KAN KIND EN GEZIN 

VRAGEN? 

HOEVEEL BETAAL JE? 

Laag inkomen met 

inburgering 

Inkomen minder dan 16.457,94 euro  + 

inburgeringstraject. 

Attest van Onthaalbureau inburgering 
3,19 euro  

 

 
Laag inkomen met werk Inkomen minder dan 16.457,94 euro + jullie 

werken allebei minstens 19 uren per week. 

Arbeidscontract van jou en inwonende persoon, met 

jullie aantal werkuren. 

Materiële of medische 

hulp 

Materiële of medische hulp • Attest materiële of medische hulp van Federaal 

Agentschap voor de opvang van asielzoekers, het 

Rode Kruis, het Lokale opvanginitiatief of 

vluchtelingenwerk Vlaanderen 

• Attest gezinssamenstelling 

1,67 euro  

 

Pleegkind Pleegkind Attest pleegzorg 

KAN JE HET BEREKENDE TARIEF NIET BETALEN? 

Ga naar het OCMW. Neem je attest inkomenstarief mee (via mijn.kindengezin.be) en de bewijzen zoals loonfiches, afbetalingsplannen, schulden… Je betaalt 50% 

reductie op het inkomenstarief (met een minimum van 5,32 euro) of 5,32 euro of 1,67 euro. Het OCMW beslist. 

 

Woon je in Brussel? Ga dan naar de opvang.  Neem je attest inkomenstarief mee (via mijn.kindengezin.be) en de bewijzen zoals loonfiches, afbetalingsplannen, 

schulden. Je betaalt 50% reductie op het inkomenstarief (met een minimum van 5,32 euro) of 5,32 euro of 1,67 euro. De opvang beslist. 
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HOE VRAAG JE DEZE VERMINDERINGEN AAN?  

Individueel verminderd tarief 

Duid jouw situatie aan op mijn.kindengezin.be. 

 

OCMW tarief 

1. Vraag je attest inkomenstarief aan via mijn.kindengezin.be. 

2. Ga met je attest en met de nodige bewijzen naar het OCMW.  

3. Het OCMW: 

• beslist of je recht hebt op het tarief OCMW; 

• bepaalt het bedrag van de reductie; 

• bepaalt vanaf wanneer je de reductie krijgt (maximum 6 maanden met terugwerkende 

kracht vanaf de eerste dag van de maand waarin het OCMW beslist) 

4. Het OCMW informeert Kind en Gezin.  

5. Kind en Gezin maakt een nieuw attest met het tarief OCMW.  

• Je vindt dit attest terug in ‘Mijn Kind en Gezin.  

• Als Kind en Gezin geen e-mailadres heeft, krijg je het nieuwe attest per post. 

6. Het verminderd tarief is geldig tot het einde van het kwartaal na 1 jaar. 

7. Geef dit attest aan je opvang.  

 

Pas op! Vraag informatie aan jouw OCMW! Elk OCMW kan anders werken. 

 

Woon je in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en kan je het tarief niet betalen? 

Volg de 6 stappen hierboven, maar ga naar je opvang, niet naar het OCMW.  
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JE HEBT EEN BELGISCH AANSLAGBILJET  

Je inkomenstarief is gebaseerd op het totaal van het netto-inkomen bij de rubriek 

gezamenlijk belastbaar inkomen (voor de eventuele aftrek van onderhoudsuitkeringen) 

op je aanslagbiljet.  

 

Dit gebeurt automatisch: 

• De FOD Financiën laadt je aanslagbiljet in de Kruispuntbank op.  

• Mijn.kindengezin.be gebruikt het aanslagbiljet in de Kruispuntbank. Ook al heb je soms zelf een 

recenter aanslagbiljet, via My Belgium.be of de post.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Meer info over de berekening vind je op pagina 31 en verder. 

JE HEBT GEEN BELGISCH AANSLAGBILJET 

• Je inkomenstarief is gebaseerd op alle bruto maandinkomsten. (Start je als zelfstandige en heb 

je geen Belgisch aanslagbiljet? Dan is dat het maandelijks inkomen waarop je voorlopige 

bijdragen worden berekend.)  

• Je vult dit bruto maandinkomen in op mijn.kindengezin.be. 

 

WAT HEB JE NODIG VOOR DE BEREKENING? 

 

Je bent werknemer. 

Een bewijs met je brutoloon van de maand vóór de aanvraag: een loonfiche of een officieel 

document van ziekenfonds, RVA… 

o Start de opvang direct na je moederschapsrust? Neem dan alle bruto maandinkomsten 

van de maand vóór je moederschapsrust. 

o Staat er op je loonfiche een eindejaarspremie of vakantiegeld? Dat telt niet mee voor de 

berekening. 

Hoe berekenen we jouw inkomenstarief? 

Let op! Doe dit enkel als er geen aanslagbiljet is.  

Aanslagbiljet kwijt? Vraag een duplicaat bij de belastingen of via https://my.belgium.be/nl (doorklikken 

naar ‘Belastingen’). Op deze pagina kan je ook je gezinssamenstelling opvragen via ‘Familie’. 

 

totaal van het netto-inkomen 

= 

jouw netto-inkomen bij de rubriek gezamenlijk belastbaar inkomen 

+ 

netto-inkomen bij de rubriek gezamenlijk belastbaar inkomen van een persoon ouder dan 18 jaar, met 

hetzelfde domicilie als jij.  

(Meestal is dat je partner. Het kan ook je vader, zus, huisgenoot … zijn, maar niet je kind.) 

 

https://my.belgium.be/nl
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Je bent zelfstandige of meewerkende echtgenoot en hebt geen Belgisch aanslagbiljet. 

Een bewijs van het jaarinkomen van je sociaal verzekeringsfonds.  

Jij en/of je partner hebben geen inkomen.  

• Voor de ouder met inkomen: het aanslagbiljet (of een ander bewijs van inkomen, zoals 

hierboven). 

• Voor de ouder zonder inkomen: een bewijs dat de ouder geen inkomen heeft:  

o een officieel document (bv. van het OCMW);  

o of een verklaring op eer van de opvang (of van de organisatie die je naar de opvang 

heeft toegeleid). 

• Eén van de ouders heeft geen inkomen: we houden enkel rekening met het inkomen van één  

persoon. 

• Geen inkomen voor beide ouders of als alleenstaande ouder: je betaalt het minimumtarief van  

5,32 euro.  

 

Meer info over de berekening vind je op pagina 31 en verder. 

KORTING VANAF JE TWEEDE KIND 

Heb je minstens 2 kinderen ten laste? Dan krijg je 3,34 euro  korting per kind.  

• Kind ten laste: je bent financieel verantwoordelijk voor het kind, ook bij co-ouderschap als het 

kind op een ander adres gedomicilieerd is. 

o De kinderen moeten niet allemaal naar de opvang gaan.  

o De kinderen tellen mee tot en met het jaar waarin ze 12 worden.  

o Er is geen extra korting voor een kind met een handicap. 

Tip: Vul al je kinderen ten laste in, op mijn.kindengezin.be. Duid ‘ten laste’ aan. Je krijg dan 

automatisch de korting. 

 

Voorbeeld:  

• Je hebt 3 kinderen ten laste. Ze zijn allemaal jonger dan 12 jaar.  

• Je krijgt korting: 3,34 euro voor het 2e kind + 3,34 euro voor het 3e kind. In totaal krijg je 6,68 

euro korting.  

• Elk kind dat naar de opvang gaat, krijgt 6,68 euro korting.  

EXTRA KORTING VOOR EEN MEERLING 

Heb je minstens 1 meerling? Dan krijg je 1 extra korting van 3,34 euro. 

Voorbeeld:  

• Je hebt 3 kinderen ten laste, waaronder 1 tweeling. Ze zijn jonger dan 12 jaar. 

• Je krijgt korting: 3,34 euro voor het 2e kind + 3,34 euro voor het 3e kind + 3,34 euro  extra. In 

totaal krijg je 10,02 euro korting.  
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CO-OUDERSCHAP OF ECHTSCHEIDING 

Gebruiken jullie allebei kinderopvang met inkomenstarief?  

• Zolang jullie hetzelfde domicilie hebben, dan is er 1 attest inkomenstarief nodig. We 

berekenen het inkomenstarief op allebei jullie inkomens. 

• Van zodra jullie een ander domicilie hebben en jullie betalen elk een deel van de 

opvangdagen, dan hebben jullie allebei een eigen attest nodig. Dit kan op 2 manieren. 

1. Eén ouder meldt zich aan bij mijn.kindengezin.be en herberekent het tarief. Hij/zij kiest als 

reden ‘wijziging in de gezinssituatie’. De kindcode blijft dezelfde, alleen het tarief verandert, 

volgens de nieuwe gezinssituatie. De andere ouder meldt zich ook aan bij 

mijn.kindengezin.be. Hij/zij kiest ‘nog geen attest’. Deze ouder krijgt een nieuwe kindcode en 

een aangepast tarief, volgens de nieuwe gezinssituatie.  

2. Beide ouders melden zich aan bij mijn.kindengezin.be. Ze kiezen beide de optie ‘nog geen 

attest’. De ouders krijgen een nieuwe kindcode en een aangepast tarief, volgens de nieuwe 

gezinssituatie. 

 

  

Let op! Een nieuw kind in je gezin? Herbereken je tarief op 

mijn.kindengezin.be. 

- Je kinderen in de opvang krijgen een (extra) korting. Je krijgt de 

korting vanaf de 1e dag van de maand na je herberekening (niet 

voor de maanden daarvoor). 

- Gaat je nieuwe kind ook naar de opvang? Vraag voor dit kind een 

eigen attest aan op mijn.kindengezin.be. Je kan dit vanaf 2 

maanden voor de start van de opvang van dit kind. Ook dit kind 

krijgt de korting.  

- Heb je sinds je laatste attest minder personen ten laste of een 

hoger inkomen, dan kan je inkomenstarief hoger zijn. Heb je meer 

personen ten laste of een lager inkomen, dan kan je inkomenstarief 

lager zijn. 
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• De gegevens van je kind en jouw contactgegevens  

o Informeer Kind en gezin via het contactformulier op de website, of informeer je 

opvang.  

• Je inkomen  

o Had je een betwisting over je aanslagbiljet? En heb je een aangepast aanslagbiljet 

gekregen van FOD Financiën?  

o Vraag een nieuwe berekening aan Kind en Gezin via het contactformulier op de 

website, of aan je opvang.  

o We corrigeren het tarief, ook voor de voorbije periode.  

• Het inkomenstarief  

o Klopt het tarief niet omdat er een fout is gemaakt bij de aanvraag van het attest? 

o Zeg dit aan je opvang. Je opvang geeft de fout en de reden van de fout door aan Kind 

en Gezin.  

o Kind en Gezin gaat na of de fout mag worden rechtgezet. 

 

Fouten die wel met terugwerking wordt rechtgezet  

• als een kind niet op je officiële gezinssamenstelling vermeld staat, maar wel ten 

laste is en dit kind werd niet opgenomen in het overzicht van alle kinderen ten 

laste.  

(bijvoorbeeld: bij co-ouderschap woont een kind ten laste officieel bij je ex-

partner. Als jij dit kind niet als kind ten laste vermeld heeft, dan kan je een 

rechtzetting vragen.) 

• als je aanvraag gebeurde door de opvang of het OCMW en er werd een 

jaarinkomen ingevuld als maandinkomen 

 

Fouten die niet met terugwerking wordt rechtgezet 

• als de aanvraag voor een extra kind ten laste na de geboorte of adoptie van een 

broer of zus laattijdig werd gedaan. Je herberekent zelf zo snel mogelijk. Het 

nieuwe tarief gaat in de eerst dag van de maand na de aanvraag. 

• correctie van jouw en/of de andere inwonende persoon wiens inkomen meetelt 

voor het inkomenstarief. Je herberekent zelf zo snel mogelijk. Het nieuwe tarief 

gaat in de eerst dag van de maand na de aanvraag. 

  

Wat kan je laten aanpassen aan je attest? 

http://www.kindengezin.be/formulieren/contact.jsp
http://www.kindengezin.be/formulieren/contact.jsp
http://www.kindengezin.be/formulieren/contact.jsp
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WANNEER KAN JE HERBEREKENEN? 

• Je wil een individueel verminderd tarief (zie voor meer informatie op pagina 13) 

• Je maakte je je inkomen niet bekend voor de bepaling van het inkomenstarief. Je wil nu een 

inkomenstarief aanvragen op basis van je inkomen.  

• Je kreeg een attest inkomenstarief met een maximumtarief na een steekproef. Dit 

maximumtarief geldt 6 maanden en houdt geen rekening met een eventuele korting vanaf het 

tweede kind. Je kan herberekenen twee maanden voor de vervaldatum van het attest. 

WANNEER MOET JE HERBEREKENEN? 

Soms moet je je tarief in mijn.kindengezin.be herberekenen. We maken de nieuwe berekening op 

basis van je laatst beschikbare inkomen. Daardoor kan je inkomenstarief hoger of lager liggen. 

Tip: Je hebt de kindcode nodig. Die staat op je huidige attest inkomenstarief (Je vindt je attest in 

mijn.kindengezin.be). 

 

Wanneer? Hoe berekenen we jouw inkomenstarief? Wanneer start je 

nieuwe tarief? 
Je hebt een Belgisch 

aanslagbiljet (1) 

Je hebt geen Belgisch 

aanslagbiljet(1) 

Je domicilie is officieel 

veranderd, door 

echtscheiding, trouwen, 

samenwonen… 

Op basis van het totaal 

netto inkomen bij de 

rubriek gezamenlijk 

belastbaar inkomen op 

het aanslagbiljet van  

Jou 

De 2e persoon op 

jouw domicilie 

(zie pagina 17)  

Op basis van het bruto 

maandinkomen van de 

maand voor de 

herberekening van 

Jou 

De 2e persoon op 

jouw domicilie 

(zie pagina 17).  

De 1e dag van de maand 

na de herberekening.  

Er is een nieuw kind in je 

gezin. 

De 1e dag van de maand 

na de herberekening. 

Het attest vervalt en het 

kindje gaat nog  naar de 

opvang wanneer: 

- het kind 3,5/6/9 jaar 

wordt  

- het individueel 

verminderd tarief 

vervalt 

- het maximumtarief na 

steekproefcontrole 

vervalt 

De 1e dag van de maand 

na de einddatum van 

het vorige attest. 

Als de opvang intussen 

gestopt is: de eerste 

dag dat de opvang 

opnieuw start. 

(1) Het inkomenstarief kan hoger zijn, als ook je meest recente inkomen hoger is. 

Wanneer kan en wanneer moet je herberekenen? 
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Hoe herbereken je je attest inkomenstarief? 

• Ga naar mijn.kindengezin.be. 

• Klik op ‘Inkomenstarief aanvragen of simuleren’ 

• Meld je aan. 

• Kies ‘Ja’ op de vraag ‘Is dit een herberekening van een bestaand attest voor dit kind?’ 

• Kies de reden van herberekening 

• Volg de stappen. 

• Je krijgt een e-mail met een link naar het attest inkomenstarief. 

 

Doe je geen herberekening? Je opvang kan geschorst worden of je opvang kan het maximumtarief 

aanrekenen. Opvang zonder attest kan niet. 

 

 

 

 

 

 

Jaarlijks wordt je inkomenstarief geïndexeerd tenzij: 

• je kind in december 3,5 jaar, 6 jaar of 9 jaar wordt; 

• je een individueel verminderd tarief hebt dat op 31 december vervalt. 

• je een maximumtarief hebt na een steekproefcontrole dat op 31 december vervalt. 

 

Opgelet:  

 

• Maak zelf geen berekeningen. Het geïndexeerde inkomenstarief is het resultaat van 

verschillende stappen: het inkomenstarief, de kindkorting en een eventueel individueel 

verminderd tarief. 

• Je krijgt automatisch een geïndexeerd inkomenstarief als je niet moet herberekenen. 

• Om privacy-redenen mag Kind en Gezin het geïndexeerde attest inkomenstarief niet via e-mail 

versturen. We stellen de attesten ter beschikking in mijn.kindengezin.be 

 

 

 

 

 

 

Op de website van Kind en Gezin vind je een antwoord op veel gestelde vragen over 

inkomenstarief en Mijn Kind en Gezin. Ga naar mijn.kindengezin.be. In het kadertje ‘Help’ rechts 

vind je meer info. 

 

 

  

Veel gestelde vragen over inkomenstarief en Mijn Kind en 

Gezin 

Jaarlijkse indexering 

https://mijn.kindengezin.be/
https://mijn.kindengezin.be/
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STEEKPROEFCONTROLES DOOR KIND EN GEZIN 

Kind en Gezin subsidieert het inkomenstarief. Deze subsidies moeten correct gebruikt worden. We 

controleren daarom de berekening van je inkomenstarief. We kunnen je hiervoor de bewijzen 

vragen. 

WELKE BEWIJZEN? 

Als je een individueel verminderd tarief kreeg 

Kijk in de tabel op pagina 13. 

Gebruikte je een loonfiche of ander inkomensbewijs?  

Werknemers 

• Alle loonfiches en/of officiële bewijzen (ziekenfonds, RVA,…) met je brutoloon van de maand 

vóór de aanvraag.  

• In moederschapsverlof voor de opvang start? Neem dan de maand vóór je 

moederschapsverlof. 

 

Zelfstandigen of meewerkende echtgenoot en je hebt geen Belgisch aanslagbiljet 

• Een bewijs van je jaarinkomen, van het sociaal verzekeringsfonds.  

Heb je geen digitale sleutel? 

• Het aanslagbiljet dat je gebruikte voor de berekening; 

• Een attest van gezinssamenstelling. Je kan dit halen bij jouw gemeente. 

Hoe lang hou je bewijzen bij? 

5 jaar 

  

Controle van je attest inkomenstarief 



7 april 2020  INKOMENSTARIEF OUDERS|24 

Wat gebeurt er na een controle?  

• Is alles correct? Dan zijn er geen gevolgen. 

• Gebruikte je foute info?  

o Kind en Gezin maakt berekening van het correcte bedrag dat je in de toekomst zal 

betalen. 

• Bezorgde je de juiste documenten niet? 

o Kind en Gezin maakt een attest op met het maximumtarief zonder korting voor je 

kinderen ten laste.  

o Dit maximumtarief is geldig voor de periode van 6 maanden. Je kan het niet 

herberekenen. 

o Twee maanden voor de vervaldatum stuurt Kind en Gezin je een e-mail zodat je dan kan 

herberekenen.  

 

We kunnen een schadevergoeding vragen: het dubbele van het correcte inkomenstarief voor de 

periode waarin je te weinig betaalde.  
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HET OPVANGPLAN 

 

 

In je opvangplan maken jullie afspraken over: 

• de opvangdagen;  

• jullie gezinsvakantie; 

• lange afwezigheden van je kind om medische redenen (bv. hospitalisatie); 

• afwezigheden die je op voorhand kent. 

• hoe jullie het opvangplan kunnen aanpassen. 

 

Je maakt het opvangplan samen met de opvang. Zoek samen naar goede oplossingen. 

Is je opvang moeilijk te plannen? 

Verandert je werkrooster vaak? Ken je jouw werkuren niet altijd op voorhand? 

Bekijk de situatie met je opvang. Je kan bijvoorbeeld het aantal dagen per week of per maand 

vastleggen, en per week of per maand de concrete planning doorgeven.  

  

Je opvangplan en betalen voor gereserveerde opvangdagen 

IN HET KORT 

- Je spreekt met je opvang af wanneer je kind komt:  

dit is het opvangplan. 

- Je betaalt je inkomenstarief (of je verminderd tarief) voor deze  

dagen.  

- Is je opvang gesloten? Dan betaal je niet.  

- Komt je kind niet naar de opvang op een afgesproken dag?  

Je hebt recht op minimum 18 niet betaalde dagen per jaar  

(bij voltijdse opvang). 

- Heb je een opvangplaats zonder inkomenstarief? Vraag na bij jouw opvang hoe er omgegaan wordt 

met het opvangplan. 

 

Wanneer komt je kind naar de opvang? Wanneer niet? Maak een overzicht, samen met de opvang.  

Dit is je opvangplan.  
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Schriftelijke overeenkomst  

In je schriftelijke overeenkomst staat: 

• je opvangplan; 

• hoelang je opvangplan geldig is; 

• aanpassingen aan het opvangplan;  

• de gevolgen als je het opvangplan niet naleeft (het kind komt niet, blijft langer…). 

Aanpassingen 

• Heb je extra opvang nodig? Bespreek dit met je opvang. Misschien hebben ze plaats en 

personeel. Je betaalt voor deze dagen je normale tarief.  

• Werkt het opvangplan niet? Dan kan een aanpassing bespreken, samen met de opvang.  

GERECHTVAARDIGDE AFWEZIGHEIDSDAGEN 

Je kind mag een aantal dagen afwezig zijn, zonder te betalen. Bijvoorbeeld: 

• je kind is ziek; 

• je hebt een dag verlof; 

• je kind gaat een dag naar opa of oma. 

 

Gaat je kind voltijds (5 dagen per week, meer dan 5 uur per dag) naar de opvang? Dan krijg je 

minimum 18 gerechtvaardigde afwezigheidsdagen per kalenderjaar. Je opvang kan je meer 

dagen geven.  

 

Gaat je kind minder naar de opvang? Dan berekent je opvang het aantal dagen 

verhoudingsgewijs. 

Voorbeeld: je kind gaat halftijds naar de opvang voor een volledig kalenderjaar. Je krijgt 

minimum 9 dagen (= 18/2).  

Voorbeeld: je kind start op 1 april voltijds in de opvang. Je krijgt minimum 13,5 dagen (=9/12 

x 18).  

 

Soms tellen vakantie- en de ziektedagen niet mee voor je 18 gerechtvaardigde 

afwezigheidsdagen. Kijk in je opvangplan.  

 

Controleer de regels van je opvang. Bijvoorbeeld: als je kind ziek is:  

• Betaal je hiervoor of niet? 

• Heb je een doktersbriefje nodig of niet?  

 

De sluitingsdagen van je opvang tellen niet mee voor de gerechtvaardigde afwezigheidsdagen. 

Deze dagen betaal je niet.  
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ONGERECHTVAARDIGDE AFWEZIGHEIDSDAGEN 

Zijn je gerechtvaardigde afwezigheidsdagen op? Dan heb je ongerechtvaardigde 

afwezigheidsdagen. 

Jouw opvang bepaalt hoeveel je betaalt voor deze dagen met een maximum van 29,51 

euro, dit maximum geldt ook als het kind een halve dag aanwezig is en een halve dag afwezig is 

met een onrechtmatige afwezigheid. Dit moet in het huishoudelijk reglement staan.  

WAAROM DIT SYSTEEM? 

• Jouw opvang weet welke kinderen komen, en op welke dagen. Je opvang kan dan: 

o zoveel mogelijk kinderen een plaats geven;  

o voor voldoende personeel zorgen. 

• Het systeem is financieel haalbaar voor jouw opvang: 

o ook als een kind afwezig is, heeft de opvang kosten: voor het gebouw, de 

kinderbegeleiders …; 

o jouw opvang krijgt subsidies voor de aanwezige kinderen.  
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Jouw opvang registreert elke dag de aankomst- en vertrektijd van je kind. Deze informatie is 

belangrijk voor jouw facturen en voor de subsidies van Kind en Gezin. 

Jij bevestigt deze aanwezigheden schriftelijk of elektronisch. Jouw opvang kiest wanneer: elke 

dag, elke week… Bevestig elke aanwezigheid, dan zijn er later geen discussies. 

 

 

 

 

 

Op de factuur staat: 

• het aantal dagen dat je kind in de opvang was 

• het aantal dagen dat je kind afwezig was (gerechtvaardigd en ongerechtvaardigd); 

o Deze dagen worden ingedeeld volgens het aantal uren dat het kind in de opvang was, vb. 

10 dagen van minder dan 5 uur en 8 dagen van 5 uur en meer; 

• je inkomenstarief; 

• het tarief voor ongerechtvaardigde afwezigheden; 

• de details van alle extra kosten (soort, aantal, tarief); 

• als je opvang subsidie voor flexibele openingstijden krijgt: het aantal dagen langer dan 11 uur 

dat je  kind er dan was 

• soms extra info. 

 

Jouw opvang kan een voorschot vragen, als dit in het huishoudelijk reglement staat.  

Ben je niet akkoord met het bedrag op je facturen? Bespreek dit met je opvang.  

HOE BETALEN? 

In het huishoudelijk reglement vind je info over het betalen van de facturen. Een domiciliëring is 

nooit verplicht. 

 

Aanwezigheden van je kind 

GOED OM TE WETEN 

Controleer de aanwezigheden van je kind goed. Zo vermijd je later discussies over facturen.  

Facturatie en betaling 

Je krijgt elke maand een factuur van de opvang.  
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Je kan de kosten voor kinderopvang inbrengen in je belastingen tot en met je kinderen 12 jaar 

zijn. Elk jaar krijg je van je kinderopvang een fiscaal attest hiervoor. Je kan de kosten ook 

aantonen op basis van betaalbewijzen. 

• Opvang met een vergunning, erkenning of attest van toezicht van Kind en Gezin kan jou een 

fiscaal attest(en) bezorgen.  Vak I is ingevuld door Kind en Gezin en Vak II door de 

kinderopvang. 

• Heb je een duplicaat nodig? Dan kan je opvang dit bezorgen. 

 

 

 

 

  

Je fiscaal attest 

MEER INFORMATIE OVER JE FISCAAL ATTEST? 

Kijk op www.kindengezin.be. Ga naar ‘Kinderopvang > Ouder > Belastingen’.  

http://www.kindengezin.be/contact-en-help/vragen-over-mijn-kind-en-gezin/inkomenstarief/
http://www.kindengezin.be/kinderopvang/ouder/belastingen/
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HUISHOUDELIJK REGLEMENT 

• Het huishoudelijk reglement is een document over de werking van jouw opvang, voor elk 

gezin. Iedereen moet het ondertekenen ‘voor kennisneming en ontvangst’.  

• Jouw opvang kan het document aanpassen, zonder jouw akkoord.  

o Zijn de aanpassingen in jouw nadeel? Dan moet jouw opvang je informeren, minstens 2 

maanden op voorhand.  

o Ga je niet akkoord met de wijzigingen? Dan kan je de opvang gratis stopzetten, binnen de 

2 maanden. 

SCHRIFTELIJKE OVEREENKOMST 

De schriftelijke overeenkomst is een overeenkomst tussen jouw en je opvang.. In de 

overeenkomst staan alle afspraken voor de opvang van jouw kind. Als je akkoord gaat met de 

schriftelijke overeenkomst, onderteken ze dan en bewaar een kopie. Bij discussies kun je de 

overeenkomst nalezen. 

 

 

 

Iedereen moet zich goed voelen bij de opvang: jij, je kind en jouw opvang. Heb je vragen of 

problemen? Over het inkomenstarief, het opvangplan of iets anders?  

• Vraag een gesprek met de verantwoordelijke van jouw opvang. Zoek samen naar oplossing.  

• Soms is jouw opvang georganiseerd door een bestuur, zoals de gemeente of een VZW. Kun je 

het probleem niet oplossen met de verantwoordelijke? Contacteer dan dit bestuur.  

• Heb je nog geen oplossing of is er een ernstig probleem? Contacteer de Klachtendienst van Kind 

en Gezin. Hier lees je meer over de Klachtendienst: www.kindengezin.be en ga naar ‘Contact en 

help > Klachten’.  

• Als je met je opvang niet tot een oplossing komt bij een geschil over het contract of financiële 

aspecten, kan je terecht bij de Consumentenombudsdienst. Dit is een autonome, openbare 

dienst die een minnelijke oplossing zoekt zodat een gerechtelijke procedure vermeden kan 

worden. De dienstverlening is gratis. 

 

 

 

Huishoudelijk reglement en schriftelijke overeenkomst 

Het huishoudelijk reglement en de schriftelijke overeenkomst zijn belangrijke documenten voor de 

opvang van je kind. 

 

Wat bij problemen? 

 

Precieze berekeningsmethode en schalen 2018Wat bij 

problemen? 

 

Precieze berekeningsmethode en schalen 2018Wat bij 

problemen? 

 

Precieze berekeningsmethode en schalen 2018Wat bij 

problemen? 

http://www.kindengezin.be/
https://www.kindengezin.be/contact-en-help/klachten/
https://www.kindengezin.be/contact-en-help/klachten/
http://www.consumentenombudsdienst.be/nl
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Gezamenlijk belastbaar 

inkomen (voor eventuele 

aftrek onderhoudsuitkeringen)  

Inkomenstarief 

minder dan 17 257,93 euro van  tot en met  korting  

-  16 057,92  25%  

16 057,93  16 107,92  24%  

16 107,93  16 157,92  23%  

16 157,93  16 207,92  22%  

16 207,93  16 257,92  21%  

16 257,93  16 307,92  20%  

16 307,93  16 357,92  19%  

16 357,93  16 407,92  18%  

16 407,93  16 457,92  17%  

16 457,93  16 507,92  16%  

16 507,93  16 557,92  15%  

16 557,93  16 607,92  14%  

16 607,93  16 657,92  13%  

16 657,93  16 707,92  12%  

16 707,93  16 757,92  11%  

16 757,93  16 807,92  10%  

16 807,93  16 857,92  9%  

16 857,93  16 907,92  8%  

16 907,93  16 957,92  7%  

16 957,93  17 007,92  6%  

17 007,93  17 057,92  5%  

17 057,93  17 107,92  4%  

17 107,93  17 157,92  3%  

17 157,93  17 207,92  2%  

17 207,93  17 257,92  1%  

17 257,93  en hoger  0%  
 

Precieze berekeningsmethode en schalen in 2020 

 

Je persoonlijke gegevens zijn beschermdPrecieze 

berekeningsmethode en schalen 2019 

 

Je persoonlijke gegevens zijn beschermdPrecieze 

berekeningsmethode en schalen 2019 

 

Je persoonlijke gegevens zijn beschermdPrecieze 

berekeningsmethode en schalen 2019 
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• Korting voor gezinnen met minstens 2 kinderen ten laste en voor een meerling: 3,34 euro. 

• Minimaal inkomenstarief per dag per kind: 5,32 euro. Sommige individueel verminderde 

tarieven: 1,67 euro of 3,19 euro. 

• Maandinkomen = jaarinkomen/11,59. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

17 257,94 tot 44.493,56 euro Inkomen x 0,000385 

Het inkomenstarief is maximaal 16,90 euro. 

44.493,57 tot 63.661,90 euro Inkomen x 0,000380 

Het inkomenstarief is maximaal 22,33 euro. 

meer dan 63.661,91 euro van  tot en met  inkomenstarief  

63 661,91  67 361,90  22,93  

67 361,91  71 061,90  23,53  

71 061,91  74 761,90  24,13  

74 761,91  78 461,90  24,73  

78 461,91  82 161,90  25,33  

82 161,91  85 861,90  25,93  

85 861,91  89 561,90  26,53  

89 561,91  93 261,90  27,13  

93 261,91  96 961,90  27,73  

96 961,91  100 661,90  28,33  

100 661,91  104 361,90  28,93  

104 361,91  en meer  29,51  
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Je geeft Kind en Gezin toestemming voor de verwerking van je persoonsgegevens. We behandelen 

deze gegevens volgens de wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke 

levenssfeer. Meer info: http://www.kindengezin.be/algemeen/gebruiksovereenkomst.jsp. 

 

 

 

Je persoonlijke gegevens zijn beschermd 

 

Je persoonlijke gegevens zijn beschermd 

 

Je persoonlijke gegevens zijn beschermd 

 

Je persoonlijke gegevens zijn beschermd 

http://www.kindengezin.be/algemeen/gebruiksovereenkomst.jsp

