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De kinderopvangtoelage

De stad Antwerpen betaalt een deel van de factuur van de opvang 

van je kind in een kinderdagverblijf. 

Lees of dit ook voor jou is en hoe je deze toelage kan aanvragen.

 

Hulp nodig?
Vraag dan hulp aan de verantwoordelijke van je kinderdagverblijf.  

Zij helpen je verder.

Meer info
• www.antwerpen.be/kinderopvang  

en kijk op het menu ‘STAP 3: Hoeveel kost kinderopvang?’

• Contactpunt kinderopvang: bereikbaar via het  

stedelijk contactcenter 03 22 11 333 

maandag tot vrijdag van 9 tot 17 uur 

contactpuntkinderopvang@antwerpen.be
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(*) De kinderopvangTOESLAG is een deel van het nieuwe kinderbijslagsysteem van Vlaanderen. Hiermee krijg je van 

Vlaanderen een korting van 3,23 euro (later geïndexeerd) per opvangdag. Voor een opvangdag tussen 3 en 5 uur krijg 

je nog de helft van dit bedrag. Kind en Gezin zal dit bedrag op je rekening storten van zodra het kinderdagverblijf de 

aanwezigheden van je kind aan hen heeft bezorgd. Zie ook  www.groeipakket.be 

De kinderopvangtoelage van de stad Antwerpen wordt berekend na aftrek van deze Vlaamse kinderopvangtoeslag. 

 

(**) IKT-tarief of inkomenstarief: tarief berekend op basis van je gezinsinkomen. Attest inkomenstarief is op te vragen via 

https://mijn.kindengezin.be (zie verder).

SCHEMA : Berekening bedrag kinderopvangtoelage

Vaste maandprijs van het kinderdagverblijf

 Gedeeld door 17,7 om fictieve dagprijs te bekomen

Fictieve dagprijs (max 31 euro)

 Verminderd met 3.23 euro (Vlaamse Kinderopvangtoeslag)

Nieuwe fictieve dagprijs

 Dit verschil wordt deels of helemaal bijgepast door de stad 
 (bijpassing bedraagt max 14 euro)

Tarief op je IKT-attest

Belangrijk: Niet alleen je kinderdagverblijf dient te zijn ingeschreven, je moet jezelf ook 1 keer 

inschrijven. 

Hoe registreren voor de kinderopvangtoelage?
• Ga naar https://mijn.kindengezin.be/aanmelden en vraag je ‘attest inkomenstarief’ op.  

 Opgelet: gebruik eID-kaartlezer met pincode, een federaal token of de app “Itsme”. Meer  

 info hierover vind je op deze website.

• Als je het attest hebt ontvangen, ga dan naar www.antwerpen.be/kinderopvangtoelage,  

 registreer je en vraag de toelage aan.

• Vul de tariefcode van je attest inkomenstarief in.

TIP:  Ben je nog niet ingeschreven maar wil je nu al weten hoeveel je zou betalen bij een 

kinderdagverblijf met vaste prijs dat is aangesloten bij het systeem van de kinderopvangtoelage? 

Maak een simulatie op www.antwerpen.be/kinderopvangtoelage.

Wat is de kinderopvangtoelage?  
Met de kinderopvangtoelage betaalt de stad een deel van de kostprijs voor de opvang van je kind.  

Het gaat over maximaal 14 euro per dag. 

Dit wordt aan het kinderdagverblijf uitbetaald, zodat het kinderdagverblijf je factuur reeds op voorhand 

kan verminderen.

 Je kinderdagverblijf komt in aanmerking als:
• het kinderdagverblijf met een vaste maandprijs werkt,

• het een groepsopvang betreft (vergund voor meer dan 8 kinderen),

• de vaste prijs maximum 32 euro per dag bedraagt, en

• het kinderdagverblijf is aangesloten bij het systeem van de kinderopvangtoelage. 

Kijk:https://mijndossierkinderopvang.antwerpen.be/kinderopvangtoelage/overzichtkdv

 Je komt in aanmerking voor kinderopvangtoelage als:
• één van de ouders in Antwerpen woont,

• je kind nog niet naar school gaat, en

• je kind naar een opvang gaat op weekdagen tussen 6 en 20 uur.

Hoe wordt de kinderopvangtoelage berekend?
• De vaste maandprijs wordt herleid naar een fictieve dagprijs door het maandbedrag voor een 

voltijds opvangplan te delen door 17,7. Er wordt uitgegaan van een gemiddelde aanwezigheid 

van 17,7 dagen, rekening houdend met feestdagen, verlofdagen en respijtdagen. 

Bijvoorbeeld: Als je per maand 495 euro betaalt, betekent dat een fictieve dagprijs van 28 euro per 

opvangdag. (495 euro/17,7 opvangdagen = 28 euro per opvangdag).

• Als de fictieve dagprijs hoger is dan 31 euro dan wordt de fictieve dagprijs op 31 euro gezet.

• Deze fictieve dagprijs wordt verminderd met het bedrag dat je krijgt van de kinderopvangTOESLAG 

(3,23 euro in 2019). Zie hiernaast meer uitleg over de kinderopvangTOESLAG (*)

• De stad betaalt het verschil tussen de fictieve dagprijs (na aftrek van de kinderopvangTOESLAG), 

en je IKT-tarief (**). Je IKT-tarief is de dagprijs die je zou betalen in een kinderdagverblijf dat werkt 

met een prijs op basis van je inkomen.

• Het bedrag van de toelage hangt dus af van je inkomen en van je opvangplan (dit omvat hoeveel 

dagen je kind naar de opvang gaat) met bijhorende maandprijs, en bedraagt maximum 14 euro 

per dag.

• De toelage bedraagt maximum de helft van de factuur.

TOELAGE per dag (max 14 euro) = FICTIEVE DAGPRIJS (max 31 euro)  - 3,23 euro(*) -  IKT-tarief(**)
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