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ATTEST KINDEROPVANG – OPVRAGEN RIJKSREGISTERNUMMER 

Beste ouder(s) 

 

Vanaf aanslagjaar 2023 (inkomstenjaar 2022) dienen we als onderwijsinstelling te voldoen aan de 

nieuwe regelgeving betreffende de jaarlijkse elektronische aangifte van het attest kinderopvang. 

U ontvangt dit attest indien er in de loop van het kalenderjaar buitenschoolse kinderopvang, 

middagtoezicht en/of studie werd aangerekend. 

 

Concreet betekent dit dat we van alle leerplichtverantwoordelijken van leerlingen tot 14 jaar het 

rijksregisternummer dienen op te vragen en bij te houden. 

 

Meer info kan u hier nalezen: https://pro.katholiekonderwijs.vlaanderen/attest-kinderopvang-

aangekondigde-veranderingen-in-2021-2022?nv_i=71ee1e6f-ebe2-4596-8084-a287c0711762   

 

Wat dient u hiervoor te doen: 

- Surf naar https://forms.office.com/r/U4mAviPMwt    

- Kies als eerste stap de school van de leerling 

- Vul bij stap 2 en 3 de naam (eerst familienaam, dan voornaam) en de klas van de leerling 

in (keuze uit: K0A, K1A, K1B, K2A, K3A, K3B, L1A, L1B, L2A, L2B, L3A, L3B, L4A, L4B, L5A, 

L6A en L6B) 

- Stappen 4, 5 en 6 zijn verplichte velden: er dient minimum 1 leerplichtverantwoordelijke 

ingevuld te worden (naam+ voornaam, e-mailadres en rijksregisternummer); bv. de 

mama 

Je vindt dit nummer (11 cijfers) op de achterzijde van je EID. Je vult het nummer in 

ZONDER puntjes en ZONDER liggend streepje.  

- Stappen 7, 8 en 9 (leerplichtverantwoordelijke 2; bv. de papa) zijn: 

o Verplicht & op dezelfde werkwijze als bij stap 4-5-6 

- Vergeet niet bij stap 10 alles nog eens goed na te lezen en te bevestigen. 

 

Ter info: alle gegevens worden via een beveiligde verbinding (https) opgevraagd en telkens 

weggeschreven naar onze interne beveiligde omgeving. 

Deze gegevens worden enkel door de school zelf verwerkt i.f.v. het attest kinderopvang. 

 

Met vriendelijke groeten 

 

Directeur Geert Vantyghem & directeur Jeannique Windels (GVB Lichtervelde ’t VLOT) 

geert.vantyghem@sint-rembert.be & jeannique.windels@sint-rembert.be 

24 mei 2022 
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