Recht op sociaal tarief
of een andere korting?
Heb je recht op sociaal tarief, dan krijg je 80% korting op de normale prijs voor opvang en
activiteiten. Je betaalt dus 0,09 euro per begonnen 15 minuten in plaats van 0,45 euro.

Voor wie?
Je hebt recht op het sociaal tarief als je voldoet aan één van deze voorwaarden:
 Je hebt een gezamenlijk belastbaar inkomen lager dan 19.335,92 euro. Per extra gezinslid
mag je 3.579,60 euro erbij optellen. Dit bedrag wordt jaarlijks geïndexeerd.
 Je hebt recht op een RVV-statuut (recht op verhoogde verzekeringstegemoetkoming).
 Je bent minstens 3 maanden werkloos.
 Je ontvangt een leefloon.
 Je bent pleegouder.

Hoe aanvragen?
Stuur altijd een attest van gezinssamenstelling (vraag het aan via de website van de stad of
gemeente) en één van volgende documenten naar KinderKuren:
 een bewijs van RVV-statuut (te verkrijgen bij je mutualiteit),
 een kopie van het aanslagbiljet van de personenbelastingen van het voorgaande aanslagjaar,
 een werkloosheidsattest,
 een attest van pleegzorg,
 een attest van leefloon,
 een klevertje van de mutualiteit (alleen bij de eerste aanvraag),
 een foto of kopie van je UITPAS.
Dit moet je elk kalenderjaar opnieuw aanvragen! Bij het werkloosheidsattest moet je
de aanvraag elke 3 maanden vernieuwen.

Andere kortingen?
Deze kortingen krijg je automatisch, je moet er zelf niets voor doen:
 Gezinskorting
Je hebt meerdere kinderen die op hetzelfde moment in dezelfde school naar de opvang gaan.
Korting: 2de kind: 20% korting, 3de kind: 30% korting, 4de, 5de … kind: 40% korting.
Deze korting kan je niet combineren met het sociaal tarief!
 Eénmalige domiciliëringskorting
Als je per domiciliëring betaalt, krijg je één keer een korting van 20% bij de eerstvolgende
afrekening. Je vindt het aanvraagformulier op www.leuven.be/kinderkuren of je vraagt het aan via
kinderkuren@leuven.be. Je moet er niet mee naar de bank gaan.
Op www.leuven.be/kinderkuren vind je ons huishoudelijk reglement met alle info.
Hier vind je ook het online opvangdossier waarmee je alle nodige info kan doorgeven aan KinderKuren.

Vragen? Neem contact op met vzw Kinderopvang Leuven, KinderKuren via
kinderkuren@leuven.be of 016 27 22 36.
Je kan een afspraak maken om op kantoor langs te komen.

