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II. WETTELIJKE BEPALINGEN 3
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 1. Algemeen 4
  2. In aanmerking te nemen kinderen   
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8
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 c) Kinderen van minder dan twaalf jaar 10 tot 14 
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15.4
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VI. AFTREKBAAR BEDRAG 41 en 42
 Voorbeelden 43.1 en 

43.2
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67.3
X. INWERKINGTREDING 68
BIJLAGE   

I. INLEIDING  

    1. Deze circulaire vervangt vanaf aanslagjaar 2006 (inkomstenjaar 2005) de vorige 
circulaires nrs. Ci.RH.26/431.795 van 18 september 1991 en Ci.RH.241/569.821 van 4 april 
2005 met betrekking tot de aftrek van de oppaskosten van kinderen van minder dan 
respectievelijk 3 en 12 jaar, evenals het bericht aan de kleuter- en lagere scholen gepubliceerd 
in het Belgisch Staatsblad (BS 15.2.2005).  

    2. De wet van 6 juli 2004 tot wijziging van artikel 113 van het Wetboek van 
inkomstenbelastingen 1992 inzake de aftrek van opvangkosten van kinderen die de leeftijd 
van 12 jaar niet hebben (BS 5.8.2004) heeft vanaf aanslagjaar 2006 (inkomstenjaar 2005) het 
voordeel voor de aftrek van kosten van kinderopvang voor kinderen van minder dan drie jaar, 
verruimd tot kinderen die de leeftijd van twaalf jaar niet hebben bereikt.  

    Bovendien worden voortaan ook de uitgaven betaald aan kleuter- of lagere scholen in 
aanmerking genomen voor de aftrek van opvangkosten voor die kinderen.  



    Uit contacten met de betrokken opvangmilieus is echter gebleken dat deze verruimingen 
heel wat toepassingsproblemen met zich meebrachten. Om dit te verhelpen werd artikel 113, § 
1, WIB 92, vanaf aanslagjaar 2006 (inkomstenjaar 2005) opnieuw grondig gewijzigd door 
artikel 170 van de Wet van 27 december 2005 houdende diverse bepalingen (BS 30.12.2005, 
2de editie).  

    Die wijziging voorziet onder meer in de toevoeging van twee vormen van 
opvangvoorzieningen waaraan de kosten voor kinderopvang mogen worden betaald, namelijk 
de opvangvoorzieningen die :  

• een menselijke of juridische band met de school of zijn inrichtende macht hebben;  
• erkend, gesubsidieerd of gecontroleerd zijn door de lokale openbare besturen of door 

een openbaar bestuur van de gemeenschappen of gewesten.  

    De toevoeging van de opvangvoorzieningen vermeld in het eerste streepje van het vorige 
lid, beoogt de rechtstreekse betaling van de kosten voor kinderopvang toe te staan aan de 
meestal informele structuren opgericht onder initiatief van de kleuter- of lagere school, zijn 
inrichtende macht, de gemeente of zelfs de ouders.  

    De toevoeging van de opvangvoorzieningen vermeld in het tweede streepje beoogt zoveel 
mogelijk tegemoet te komen aan alle diverse mogelijkheden van kinderopvang zowel buiten 
de schooltijd als tijdens de weekends.  

    Voor de duidelijkheid en om verwarring met vorig circulaire nr. Ci.RH.241/569.821 van 4 
april 2005 te vermijden, worden de regels inzake de aftrek van de uitgaven voor kinderoppas 
zoals die vanaf aanslagjaar 2006 (inkomstenjaar 2005) van toepassing zijn, in deze circulaire 
volledig opnieuw behandeld.  

II. WETTELIJKE BEPALINGEN  

    3. Wet van 6 juli 2004 tot wijziging van artikel 113 van het Wetboek van de 
inkomstenbelastingen 1992 inzake de aftrek van opvangkosten van kinderen die de 
leeftijd van 12 jaar niet hebben  

        Art. 2. - In artikel 113, § 1, van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992, 
gewijzigd bij de wet van 6 juli 1994, worden de volgende wijzigingen aangebracht :  

        1° het 1° wordt vervangen als volgt :  

    "1° de uitgaven zijn gedaan voor kinderen die de leeftijd van twaalf jaar niet hebben 
bereikt;";  

        2° het 3° wordt vervangen als volgt :  

    "3° de uitgaven zijn betaald :  

• ofwel aan instellingen die erkend, gesubsidieerd of gecontroleerd worden door Kind 
en Gezin, door het "Office de la Naissance et de l’Enfance" of door de Executieve van 
de Duitstalige Gemeenschap;  



• ofwel aan kinderdagverblijven of zelfstandige opvanggezinnen die onder toezicht 
staan van de voormelde instellingen;  

• ofwel aan kleuter- of lagere scholen;"  

        Art. 3. - Artikel 2 is van toepassing vanaf aanslagjaar 2006.  

    Wet van 27 december 2005 houdende diverse bepalingen  

    TITEL XV. - Financiën  

    HOOFDSTUK II. - Wijzigingen aan het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992  

        Art. 170. - In artikel 113, § 1, van hetzelfde Wetboek, gewijzigd bij de wetten van 6 juli 
1994 en 6 juli 2004, worden de volgende wijzigingen aangebracht :  

        1° het 1° wordt vervangen als volgt :  

    "1° de uitgaven hebben betrekking op het vergoeden van kinderoppas buiten de normale 
lesuren tijdens de welke het kind onderwijs volgt en moeten gedaan zijn voor kinderen die de 
leeftijd van twaalf jaar niet hebben bereikt;";  

        2° het 3° wordt vervangen als volgt :  

    "3° de uitgaven zijn betaald :  

a) ofwel aan instellingen of opvangvoorzieningen die worden erkend, gesubsidieerd of 
gecontroleerd :  

• door Kind en Gezin, door het "Office de la Naissance et de l’Enfance" of door de 
Executieve van de Duitstalige Gemeenschap;  

• of door de lokale openbare besturen of openbare besturen van de gemeenschappen, 
andere dan de in het eerste streepje vermelde besturen, of van de gewesten;  

b) ofwel aan kinderdagverblijven of zelfstandige opvanggezinnen die onder toezicht staan 
van de in a), eerste streepje, vermelde instellingen;  

c) ofwel aan kleuter- of lagere scholen of aan instellingen of opvangvoorzieningen die 
verbonden zijn met de school of inrichtende macht;"  

    HOOFDSTUK VIII. - Inwerkingtreding  

        Art. 190. - tweede lid :  

    "De hoofdstukken II en VII treden in werking vanaf aanslagjaar 2006 met uitzondering van 
de volgende artikelen :  

    (...)".  

    Gecoördineerde tekst van artikel 113, WIB 92, aanslagjaar 2006  



            § 1. De in artikel 104, 7°, vermelde uitgaven voor kinderoppas zijn aftrekbaar onder 
de volgende voorwaarden :  

1° de uitgaven hebben betrekking op het vergoeden van kinderoppas buiten de normale 
lesuren tijdens de welke het kind onderwijs volgt en moeten gedaan zijn voor kinderen 
die de leeftijd van twaalf jaar niet hebben bereikt;  

2° de belastingplichtige verkrijgt beroepsinkomsten;  
3° de uitgaven zijn betaald :  

a) ofwel aan instellingen of opvangvoorzieningen die worden erkend, gesubsidieerd of 
gecontroleerd :  

• door Kind en Gezin, door het "Office de la Naissance et de l’Enfance" 
of door de Executieve van de Duitstalige Gemeenschap;  

• of door de lokale openbare besturen of openbare besturen van de 
gemeenschappen, andere dan de in het eerste streepje vermelde 
besturen, of van de gewesten;  

b) ofwel aan kinderdagverblijven of zelfstandige opvanggezinnen die onder toezicht 
staan van de in a), eerste streepje, vermelde instellingen;  

c) ofwel aan kleuter- of lagere scholen of aan instellingen of opvangvoorzieningen die 
verbonden zijn met de school of inrichtende macht;  

4° de echtheid en het bedrag van de uitgaven worden verantwoord door bewijsstukken die 
bij de aangifte zijn gevoegd.  

            § 2. De Koning kan bij een in Ministerraad overlegd besluit het hoogst aftrekbare 
bedrag per oppasdag en per kind bepalen, welk bedrag niet lager dan 4,00 EUR mag zijn.  

III. BETROKKEN BELASTINGPLICHTIGEN  

1. Algemeen  

    4. Om aanspraak te hebben op de aftrek van de uitgaven voor kinderoppas moeten de 
betrokken belastingplichtigen aan de twee hiernavolgende voorwaarden voldoen in het 
tijdperk waarin die uitgaven zijn betaald :  

1° één of meer kinderen van minder dan twaalf jaar ten laste hebben (cf. art. 104, 7°, en 
113, § 1, 1°, WIB 92);  

2° beroepsinkomsten verkrijgen als vermeld in artikel 23, § 1, WIB 92 (cf. art. 113, § 1, 2°, 
WIB 92).  

2. In aanmerking te nemen kinderen  

a) Principe  

    5. Overeenkomstig de artikelen 104, 7°, en 113, § 1, 1°, in fine, WIB 92, moeten de 
kinderen waarvoor de belastingplichtige aanspraak kan maken op de aftrek van de betaalde 
uitgaven voor hun oppas, aan de twee hiernavolgende voorwaarden beantwoorden:  



1° ten laste zijn van de belastingplichtige;  
2° minder dan 12 jaar oud zijn.  

b) Kinderen ten laste  

    6. Als kinderen ten laste kunnen worden aangemerkt :  

• de afstammelingen van de belastingplichtige (kinderen of geadopteerde kinderen, 
kleinkinderen en achterkleinkinderen van de alleenstaande belastingplichtige, van 
beide ouders of van één van hen);  

• de kinderen die de belastingplichtige volledig of hoofdzakelijk ten laste heeft (b.v. 
kinderen van wie de ouders uit de ouderlijke macht zijn ontzet, andere kinderen dan 
zijn eigen kinderen, zelfs indien zij niet ouderloos zijn).  

    7. Om op fiscaal gebied als ten laste te worden aangemerkt moeten de volgende algemene 
voorwaarden zijn vervuld :  

• deel uitmaken van het gezin van de belastingplichtige op 1 januari van het aanslagjaar;  
• persoonlijk in het belastbare tijdperk geen bestaansmiddelen hebben gehad die meer 

dan 1.800,00 EUR (geïndexeerd bedrag aj. 2006 : 2.540,00 EUR) netto bedragen. Het 
maximumbedrag van de netto-bestaansmiddelen bedraagt echter 2.600,00 EUR 
(geïndexeerd bedrag aj. 2006 : 3.670,00 EUR) voor kinderen ten laste van een 
alleenstaande, en 3.300,00 EUR (geïndexeerd bedrag aj. 2006 : 4.650,00 EUR) voor 
gehandicapte kinderen ten laste van een alleenstaande.  

Deel uitmaken van het gezin : ouders die niet zijn gehuwd, noch wettelijk samenwonen  

    8. Wanneer twee belastingplichtigen die afzonderlijk worden belast deel uitmaken van 
hetzelfde gezin, worden de kinderen die eveneens deel uitmaken van dat gezin, beschouwd als 
ten laste van de belastingplichtige die in feite aan het hoofd van dat gezin staat.  

    Een kind dat bij zijn ouders woont die niet zijn gehuwd en evenmin wettelijk samenwonen, 
kan bijgevolg, en dit voor zover alle andere voorwaarden zijn voldaan, slechts ten laste zijn 
van de persoon die in feite aan het hoofd van het gezin staat.  

    Het zijn de betrokkenen zelf die, bij het invullen van hun aangifte in de inkomstenbelasting 
kenbaar maken wie van hen het kind ten laste neemt (zie Ci. RH.331/517.844 van 
20.11.2002).  

Deel uitmaken van het gezin : ouders die gescheiden leven  

    9. De voorwaarde dat de kinderen deel moeten uitmaken van het gezin van 
belastingplichtige, houdt in dat de kinderen werkelijk op bestendige wijze met 
belastingplichtige samenwonen zonder echter tijdelijke onderbrekingen uit te sluiten (zie nrs. 
136/6 tot 20 Com.IB 92).  

    Wanneer de ouders niet (meer) samenleven, zal aan de hand van de feitelijke en juridische 
gegevens en geval per geval worden uitgemaakt van welk gezin (dat van de vader of dat van 
de moeder) de kinderen op 1 januari van het aanslagjaar deel uitmaken.  



    Het is hoe dan ook uitgesloten dat de kinderen van gescheiden (levende) ouders op fiscaal 
vlak tegelijkertijd door beide ouders ten laste zouden worden genomen en dat beiden dus 
aanspraak zouden kunnen maken op de aftrek van opvangkosten voor de desbetreffende 
kinderen.  

    Het feit dat de ouders overeenkomstig artikel 132bis, WIB 92, opteren voor de verdeling 
over hen beiden van de toeslag op de belastingvrije som voor kinderen ten laste met 
betrekking tot hun gemeenschappelijke kinde-ren waarover ze het gezamenlijke hoederecht 
hebben doet geen afbreuk aan het voorgaande.  

c) Kinderen van minder dan twaalf jaar  

    10. De in artikel 104, 7°, WIB 92, bedoelde aftrek is beperkt tot de uitgaven voor de oppas 
van kinderen die de leeftijd van twaalf jaar niet hebben bereikt.  

    Er moet dus rekening worden gehouden met de werkelijke leeftijd van het kind en niet met 
zijn leeftijd op 1 januari van het aanslagjaar. De leeftijdsvoorwaarde moet dus worden 
beoordeeld op het tijdstip waarop het kind onder de hoede van de opvangvoorziening is.  

    Wanneer de twaalfde verjaardag van het kind in het belastbare tijdperk valt, zijn dus alleen 
de uitgaven voor kinderoppas met betrekking tot het gedeelte van het tijdperk dat aan de 
verjaardag voorafgaat, aftrekbaar.  

    11. De aanslagambtenaar zal doorgaans geen moeilijkheden ondervinden in de gevallen 
waarin :  

• het kind dertien jaar of ouder is op 1 januari van het aanslagjaar : in dit geval zijn de 
uitgaven voor kinderoppas m.b.t. het volledige belastbare tijdperk niet aftrekbaar;  

• het kind twaalf jaar of jonger is op 1 januari van het aanslagjaar : in dit geval zijn de 
uitgaven m.b.t. het volledige belastbare tijdperk aftrekbaar.  

    12. In de andere gevallen, d.w.z. voor het belastbare tijdperk waarin de twaalfde verjaardag 
van het kind valt, zal de aanslagambtenaar moeten nagaan of de uitgaven uitsluitend 
betrekking hebben op het gedeelte van dat tijdperk dat die verjaardag voorafgaat.  

    13. Bovendien zijn de uitgaven voor kinderoppas, indien aan alle ter zake gestelde 
voorwaarden is voldaan, slechts aftrekbaar voor het jaar waarin ze daadwerkelijk zijn betaald. 
Dit geldt ook voor uitgaven voor de oppas van kinderen, jonger dan twaalf jaar, die pas na 
hun twaalfde verjaardag worden betaald, zelfs wanneer de betaling in een volgend jaar 
plaatsvindt.  

    14. Om de controle te vergemakkelijken moeten de personen, de instellingen of 
opvangvoorzieningen die aan de belastingplichtige het attest mogen uitreiken, met het oog op 
de toepassing van artikel 104, 7°, WIB 92, uitdrukkelijk de geboortedatum van het kind, 
evenals de periode waarin het kind is opgevangen en het aantal opvangdagen, het dagtarief en 
het totale bedrag van de ontvangen sommen op dat attest vermelden (zie nr. 51). Bovendien 
mogen zij een dergelijk attest slechts uitreiken voor het jaar waarin de uitgaven voor 
kinderoppas werkelijk zijn betaald (zie nrs. 45 tot 46.2).  



    Met deze gegevens zal de aanslagambtenaar eventuele misbruiken, die blijken uit een 
onevenwicht tussen de verschillende gegevens van het attest, kunnen vaststellen.  

    In geval van ernstige twijfel kan hij de belastingplichtige uitleg vragen en zo nodig aan de 
instelling, de opvangvoorziening, het kinderdagverblijf, het onthaalgezin, de kleuter- of lagere 
school, (of de opvangvoorziening die ermee verbonden is of de inrichtende macht van de 
kleuter- of lagere school), het lokale openbare bestuur, het openbare bestuur van de 
gemeenschap of van het gewest, vragen aan de hand van welke stukken (bv. 
aanwezigheidsregister, ontvangstbewijzen, …) zij het attest hebben opgesteld. Deze manier 
van werken mag enkel in voormeld geval (en dus niet systematisch) worden toegepast.  

d) Voorbeelden  

    15.1. Voorbeeld 1  

    De ouders van Thomas, 7 jaar, zijn uit de echt gescheiden. Thomas woont bij zijn moeder 
en maakt bijgevolg deel uit van het gezin van zijn moeder en niet van zijn vader. De toeslag 
op de belastingvrije som voor kinderen ten laste wordt overeenkomstig artikel 132bis, WIB 
92, over hen beiden verdeeld. Toch komen enkel de uitgaven voor de kinderoppas betaald 
door de moeder van Thomas bij haar voor de aftrek van de uitgaven voor kinderoppas in 
aanmerking.  

    15.2. Voorbeeld 2  

    De ouders van Laura, 6 jaar, wonen feitelijk samen. De vader van Laura staat in feite aan 
het hoofd van het gezin. Laura wordt bijgevolg in zijn aangifte in de inkomstenbelasting als 
kind ten laste vermeld. Enkel de uitgaven voor de kinderoppas betaald door de vader van 
Laura komen bij hem voor de aftrek van de uitgaven voor kinderoppas in aanmerking.  

    15.3. Voorbeeld 3  

    Pierre is geboren op 6.8.1993. Tijdens de zomervakantie neemt hij dagelijks deel aan de 
speelpleinwerking georganiseerd door de gemeente. Voor aj. 2006 (inkomstenjaar 2005) zijn 
alleen de uitgaven voor kinderoppas aftrekbaar die betrekking hebben op het tijdperk van 
1.1.2005 tot 5.8.2005 (de twaalfde verjaardag van het kind valt immers op 6.8.2005). Voor de 
bedragen betaald aan de gemeente voor de opvang in het kader van de speelpleinwerking, 
mag dus enkel het gedeelte betaald voor de opvang van 1.7.2005 tot 5.8.2005 in aanmerking 
worden genomen.  

    15.4. Voorbeeld 4  

    Jonas, geboren op 31.12.1992, wordt in de lagere school opgevangen buiten de normale 
lesuren. De ouders betalen de uitgaven voor de opvang op basis van een afrekening die 
maandelijks door de school aan de hand van de werkelijke oppasdagen wordt opgesteld. In 
januari 2005 betalen de ouders nog 30,00 EUR voor de opvang van Jonas in december 2004. 
Hoewel Jonas in 2005 al 12 jaar is, mag de lagere school voor 2005 een attest opstellen voor 
een totaal bedrag van 30,00 EUR.  

3. In aanmerking te nemen beroepsinkomsten  



    16. Overeenkomstig artikel 113, § 1, 2°, WIB 92, moet de belastingplichtige dus inkomsten 
verkrijgen die als beroepsinkomsten belastbaar zijn. Hij moet daarom echter niet noodzakelijk 
een beroepswerkzaamheid uitoefenen.  

    17. Concreet betekent dit dat de aftrek in principe kan worden toegestaan indien de 
belastingplichtige tijdens het belastbare tijdperk waarin de uitgaven voor kinderoppas zijn 
betaald, inkomsten heeft verkregen die kunnen worden gerangschikt in één van de categorieën 
beoogd in artikel 23, § 1, WIB 92, en die niet zijn bedoeld in artikel 38, WIB 92 (sociale en 
culturele vrijstellingen), of in de artikelen 39 en 40, WIB 92 (vrijgestelde pensioenen, renten, 
kapitalen, spaartegoeden en afkoopwaarden); zelfs indien het bijvoorbeeld betreft :  

• winst en baten van een zelfstandige beroepswerkzaamheid die voorheen werd 
uitgeoefend;  

• pensioenen, lijfrenten of tijdelijke renten, met inbegrip van in artikel 169, WIB 92, 
bedoelde omzettingsrenten;  

• kapitalen, afkoopwaarden en vergoedingen die gelden als pensioenen (en gezamenlijk 
of afzonderlijk belastbaar zijn);  

• werkloosheidsuitkeringen, aanvullende vergoedingen vermeld in artikel 31bis, WIB 
92, of andere vervangingsinkomsten;  

• belastbare spaartegoeden, kapitalen of afkoopwaarden die uitgekeerd worden in het 
kader van het pensioensparen;  

• opzeggingsvergoedingen;  
• achterstallige bezoldigingen of pensioenen;  
• enz.  

    18. Het is dus geenszins vereist dat tijdens het belastbare tijdperk werkelijk een 
beroepswerkzaamheid is uitgeoefend. Indien zulke werkzaamheid is uitgeoefend, moet dit a 
fortiori niet tijdens dat gehele tijdperk zijn. Het is inderdaad voldoende dat die werkzaamheid, 
bij ontstentenis van andere bronnen van beroepsinkomsten, zelf beroepsinkomsten heeft 
opgebracht, ook al is dit slechts tijdens een gedeelte van het jaar.  

    Voorbeeld  

    Een uit de echt gescheiden moeder heeft een kind van twee jaar ten laste dat gedurende het 
gehele jaar in een kinderdagverblijf is geplaatst. De moeder heeft tijdens het tweede semester 
voltijds gewerkt, maar heeft tijdens de eerste zes maanden geen inkomsten of uitkeringen 
verkregen.  

    Alle uitgaven voor de oppas van haar kind van het volledige jaar komen in aanmerking, 
niet tegenstaande het feit dat de moeder tijdens het eerste semester geen 
beroepswerkzaamheid heeft uitgeoefend.  

    19. Aangezien artikel 113, § 1, 2°, WIB 92, geen enkel minimumbedrag inzake 
beroepsinkomsten vaststelt, is aan de voorwaarde voldaan zodra de belastingplichtige tijdens 
het belastbare tijdperk een belastbaar bruto-inkomen met beroepskarakter heeft verkregen, 
hoe gering ook. Het feit dat dit inkomen, in voorkomend geval, volledig wordt opgeslorpt 
door persoonlijke sociale zekerheidsbijdragen of andere beroepskosten is ter zake zonder 
belang.  



    20. Wanneer overeenkomstig artikel 126, § 1, WIB 92, een gemeenschappelijke aanslag 
wordt gevestigd, volstaat het dat de voorwaarde met betrekking tot de beroepsinkomsten bij 
één van de echtgenoten of één van de wettelijk samenwonenden is vervuld.  

    Het feit dat slechts één van de echtgenoten of wettelijk samenwonenden over 
beroepsinkomsten beschikt en er, overeenkomstig artikel 87, 1ste lid, in fine, WIB 92, geen 
beroepsinkomsten aan de andere echtgenoot of wettelijk samenwonende worden toegerekend, 
vormt bijgevolg geen bezwaar voor de toekenning van de aftrek van de uitgaven voor 
kinderoppas, voor zover uiteraard aan alle andere ter zake geldende voorwaarden is voldaan.  

    21. Indien de belastingplichtige tijdens het beschouwde belastbare tijdperk slechts andere 
dan beroepsinkomsten heeft verkregen, zoals bijvoorbeeld huurgelden of 
onderhoudsuitkeringen, heeft hij geen aanspraak op de aftrek van uitgaven voor kinderoppas 
(zie Senaat, zitting 1988-1989, Gedr. St. 440-2, blz. 84). In dat geval zal hij, overeenkomstig 
artikel 132, 1ste lid, 6°, WIB 92, per kind dat de leeftijd van 3 jaar niet heeft bereikt op 1 
januari van het aanslagjaar, uiteraard de bijkomende toeslag op de belastingvrije som van 
325,00 EUR (geïndexeerd bedrag voor aj. 2006 : 460,00 EUR) verkrijgen.  

4. In artikel 126, § 2, WIB 92, bedoelde gevallen  

    22. In gevallen als bedoeld in artikel 126, § 2, WIB 92, namelijk :  

• het jaar van het huwelijk of van de verklaring van wettelijke samenwoning;  
• vanaf het jaar na dat waarin de feitelijke scheiding heeft plaatsgevonden, voor zover 

die scheiding in het belastbare tijdperk niet ongedaan is gemaakt;  
• het jaar van de ontbinding van het huwelijk of van de scheiding van tafel en bed of van 

de beëindiging van de wettelijke samenwoning;  
• wanneer een echtgenoot of wettelijk samenwonende beroepsinkomsten heeft van meer 

dan 6.700,00 EUR (geïndexeerd bedrag voor aj. 2006 : 8.330,00 EUR) die bij 
overeenkomst zijn vrijgesteld en die niet in aanmerking komen voor de berekening 
van de belasting op zijn andere inkomsten;  

    waarin twee afzonderlijke aanslagen worden gevestigd en de belasting voor elke 
betrokkene wordt bepaald naar zijn eigen inkomsten en die van zijn kinderen waarvan hij het 
wettelijk genot heeft, kan de aftrek van de uitgaven voor kinderoppas slechts worden 
aangenomen bij diegene die er aanspraak op maakt (en dus niet bij beiden), wel te verstaan 
voor zover hij zelf aan de voorwaarde m.b.t. beroepsinkomsten voldoet en alle andere 
voorwaarden voor de aftrek van de uitgaven voor kinderoppas zijn vervuld.  

IV. BEOOGDE UITGAVEN  

    23. Overeenkomstig artikel 113, § 1, 1°, WIB 92, moeten de uitgaven betrekking hebben op 
het vergoeden van kinderoppas buiten de normale lesuren tijdens dewelke het kind onderwijs 
volgt.  

    Dit betekent dat de activiteiten, die als kinderopvang kunnen worden beschouwd, nooit 
door de school in het kader van haar onderwijsdoelstellingen kunnen worden verricht. De 
activiteiten die behoren tot de onderwijsdoelstellingen van de school, worden steeds tijdens de 
normale lesuren verricht. Zo worden de activiteiten die in het kader van een sneeuwklas 
bijvoorbeeld 's avonds of in het weekend worden georganiseerd, inderdaad beschouwd als te 



zijn verricht tijdens de normale lesuren. Overeenkomstig dit principe wordt de opvang 
verricht door opvanginstellingen voor kinderen van 0 tot 3 jaar voor de aftrek in aanmerking 
genomen, aangezien die kinderen de leeftijd vereist om onderwijs te volgen niet hebben 
bereikt. In dezelfde gedachtegang wordt in principe eveneens de opvang bedoeld, die tijdens 
de normale lesuren door een andere instelling dan de school wordt verricht, wanneer het kind 
geen onderwijs volgt omdat het, bijvoorbeeld, ziek is.  

    24. Onder kinderopvang buiten de normale lesuren tijdens de schoolperiode wordt normaal 
verstaan, de kinderopvang voor de aanvang van de lessen en na de normale lesuren, 
gedurende de middagpauze, op woensdagnamiddagen en op vrije dagen. Hiertoe behoren 
inzonderheid ook de uitgaven voor opvang in internaten. Wanneer een kind 's avonds na de 
normale lesuren in de studie wordt opgevangen, komen deze uitgaven eveneens in 
aanmerking voor de aftrek. De uitgaven voor bijles daarentegen worden niet als uitgaven voor 
kinderopvang aangemerkt.  

    25. Met kosten voor oppas buiten de schooltijd worden in principe de kinderoppaskosten 
bedoeld die zijn gedragen tijdens alle vakanties (herfstvakantie, kerstvakantie, 
krokusvakantie, paasvakantie, zomervakantie) en tijdens de weekends. Deze 
kinderoppaskosten kunnen onder meer betrekking hebben op vakantiekampen georganiseerd 
door de jeugdbewegingen, de speelpleinwerking georganiseerd door de gemeenten, diverse 
stages op het vlak van sport, wetenschap, taal, cultuur, enz.  

    26. De bijkomende kosten, met betrekking tot het geven van cursussen in het kader van 
onderwijs, komen niet in aanmerking voor de aftrek van kinderoppaskosten.  

    Dit geldt evenzeer voor uitgaven die activiteiten vergoeden die verbonden zijn aan de 
onderwijsdoelstellingen van de school, opgenomen zijn in het studieaanbod of lessenpakket 
en doorgaans dan ook tijdens de normale schooldagen en schooluren worden georganiseerd. 
Het betreft hier bijvoorbeeld uitgaven in het kader van :  

• schoolexcursies, -reizen, -uitstappen hoe dan ook genaamd;  
• culturele uitstappen;  
• openlucht-, bos-, zee- en sneeuwklassen;  
• sportkampen;  
• buitenlandse reizen.  

    27. Lidgelden van de sportclub, de jeugdvereniging, enz. zijn eveneens uitgesloten als 
opvangkosten. Dit betekent dat activiteiten die behoren tot de gewone werking van de club of 
vereniging en die gedekt zijn door het lidgeld, zoals bijvoorbeeld trainingen, tornooien, de 
gewone zaterdag- en zondagwerking van de jeugdbeweging, enz., niet als opvang kunnen 
worden beschouwd.  

    Alleen de eigenlijke oppaskosten zijn aftrekbaar. Dit betekent dat eventueel bijkomende 
kosten zoals maaltijdkosten, kosten voor kledij, uniform, materiaal, knutselgerief, enz., niet in 
aanmerking komen.  

    28. De aftrekbare opvangkosten omvatten :  

• de bezoldigingen van het personeel belast met de opvang;  



• de gewone kosten van verbruik gemaakt door de opvangorganisatie (verwarming, 
elektriciteit, enz.).  

    Er zal bijgevolg een onderscheid moeten worden gemaakt tussen de aftrekbare oppaskosten 
en de niet aftrekbare kosten.  

    Wanneer de kosten met betrekking tot de opvang forfaitair worden vastgesteld en zonder 
onderscheid de administratieve kosten, de verzekeringskosten, enz., bevatten, mag het totale 
bedrag van het forfait in aanmerking worden genomen voor de fiscale aftrek, in de mate 
natuurlijk dat het herleid tot een dagtarief, 11,20 EUR niet overschrijdt. De toeslagen of 
bijkomende kosten die afzonderlijk worden aangerekend of betaald en die dus niet in het 
forfaitair bedrag zijn begrepen worden niet als kinderoppaskosten aangemerkt.  

Voorbeelden  

    29.1. Voorbeeld 1  

    Jan, 8 jaar, krijgt gedurende het jaar bijles wiskunde in de lagere school. De uitgaven 
(zowel materiaal als vergoeding voor de les) die de ouders voor deze bijles betalen, worden 
niet als uitgaven met betrekking tot het vergoeden van kinderoppas aangemerkt omdat het 
bijkomende kosten zijn met betrekking tot het geven van cursussen in het kader van 
onderwijs.  

    29.2. Voorbeeld 2  

    In oktober gaat Mieke, 9 jaar, voor een week op bosklas die door de lagere school wordt 
georganiseerd. Tijdens deze week worden allerlei praktische en theoretische aspecten van het 
bos aan de leerlingen aangeleerd. De uitgaven worden niet als uitgaven voor kinderoppas 
aangemerkt, aangezien zij betrekking hebben op onderwijsactiviteiten georganiseerd door de 
school, die in dit geval worden beschouwd plaats te hebben gevonden tijdens de normale 
schooluren.  

    29.3. Voorbeeld 3  

    Voor het middagtoezicht betalen de ouders van Lies, 4 jaar, aan haar kleuterschool een 
forfaitair bedrag per dag. Deze uitgaven worden als een bijdrage voor kinderoppas 
aangemerkt. De ouders kiezen ervoor om Lies tijdens de middagpauze een warme maaltijd te 
laten nuttigen. De ouders betalen hiervoor per maaltijd een forfaitair bedrag. De uitgaven voor 
deze warme maaltijd worden niet als uitgaven voor kinderoppas aangemerkt.  

    29.4. Voorbeeld 4  

Caro, 9 jaar, wordt na schooltijd in studie van de basisschool opgevangen. Tijdens deze studie 
wordt er door diegene die de kinderen opvangt ook op toegezien dat de kinderen hun 
huiswerk maken. De uitgaven voor de opvang in deze studie die door de ouders worden 
betaald, zijn aftrekbaar.  

    29.5. Voorbeeld 5  



    Piet, 10 jaar, is lid van een jeugdbeweging die wordt erkend door een lokaal openbaar 
bestuur. In juli gaat hij met de jeugdbeweging voor 10 dagen op kamp in De Panne. Zijn 
ouders betalen in 2005 zowel het lidgeld van de jeugdbeweging als de uitgaven voor het 
kamp. Enkel de uitgaven voor het kamp worden in dit geval als uitgaven voor kinderoppas 
aangemerkt.  

V. OPVANGINSTELLINGEN EN OPVANGVOORZIENINGEN  

1. Principe  

    30. Overeenkomstig artikel 113, § 1, 3°, WIB 92, kunnen de uitgaven voor kinderoppas 
slechts worden afgetrokken wanneer zij zijn betaald :  

a) ofwel aan instellingen of opvangvoorzieningen die worden erkend, gesubsidieerd of 
gecontroleerd :  

• door Kind en Gezin (K & G), door het "Office de la Naissance et de l’Enfance" (ONE) 
of door de Executieve van de Duitstalige Gemeenschap;  

• of door de lokale openbare besturen of openbare besturen van de gemeenschappen, 
andere dan de in het eerste streepje vermelde besturen, of van de gewesten;  

b) ofwel aan kinderdagverblijven of zelfstandige opvanggezinnen die onder toezicht staan 
van de in a), eerste streepje, vermelde instellingen;  

c) ofwel aan kleuter- of lagere scholen of aan instellingen of opvangvoorzieningen die 
verbonden zijn met de school of de inrichtende macht.  

    31. De uitgaven voor kinderopvang mogen inzonderheid worden afgetrokken wanneer ze 
zijn betaald aan opvanginstellingen of -voorzieningen die zijn erkend, gesubsidieerd of 
worden gecontroleerd door K & G, ONE of de Executieve van de Duitstalige Gemeenschap, 
evenals aan instellingen die gemachtigd of goedgekeurd zijn door ONE of die zich bij ONE 
hebben gemeld krachtens een bij decreet opgelegde of reglementaire verplichting (Kamer, 
Memorie van toelichting, Doc. 51 2098/001, blz. 104 en 105).  

2. Bedoelde opvangvormen  

    32. 1° Instellingen of opvangvoorzieningen die worden erkend, gesubsidieerd of 
gecontroleerd door K & G, het ONE of de Executieve van de Duitstalige Gemeenschap.  

    Hiermee worden o.m. bedoeld :  

a) de voorzieningen (kinderdagverblijven en diensten voor opvanggezinnen) die door K & 
G worden erkend, gesubsidieerd of gecontroleerd of die onder toezicht staan van K & G; 

b) de initiatieven voor buitenschoolse opvang die door K & G worden erkend, 
gesubsidieerd of gecontroleerd;  

c) de opvangvoorzieningen (de crèche, de peutertuin, het gemeentelijk huis voor 
kinderopvang, het kinderhuis, de ouderscrèche, de dienst voor kinderopvangers (-sters) 
en andere opvangvoorzieningen) die door het ONE worden erkend, gesubsidieerd of 
gecontroleerd of die onder toezicht staan van ONE of door ONE worden gemachtigd of 
goedgekeurd. Hiermee worden gelijkgesteld de instellingen die zich bij ONE hebben 



gemeld krachtens een bij decreet opgelegde of reglementaire verplichting;  
d) de opvangoperatoren die door het ONE worden erkend, gesubsidieerd of gecontroleerd;  
e) de gespecialiseerde opvangdiensten voor het jonge kind (de vroegere zogenaamde 

opvangcentra en kinderdag- en nachtverblijven) die door het ONE worden erkend, 
gesubsidieerd of gecontroleerd;  

f) de dienst voor onthaalouders erkend door de minister van de Duitstalige Gemeenschap 
bevoegd inzake Gezinsbeleid (op advies van de "Dienst für Kind und Familie" (Dienst 
voor kind en gezin), afgekort DKF);  

g) de kribben erkend door de minister van de Duitstalige Gemeenschap bevoegd inzake 
Gezinsbeleid (op advies van de DKF);  

h) de inrichtende macht van de buitenschoolse opvang erkend door de minister van de 
Duitstalige Gemeenschap bevoegd inzake Gezinsbeleid (op advies van de DKF);  

i) de zelfstandige onthaalouders erkend door de minister van de Duitstalige Gemeenschap 
bevoegd inzake Gezinsbeleid (op advies van de DKF);  

j) sportkampen voor kinderen georganiseerd door sportclubs, sportfederaties, lokale 
sportraden en organisaties met sportieve bestemming, scholen, ouderverenigingen en 
gemeentelijke adviescommissies inzake kinderopvang die een toelage verkrijgen van de 
Regering van de Duitstalige Gemeenschap (1);  

k) de huiswerkinstituten erkend, gesubsidieerd en gecontroleerd door ONE;  
                     

     ____________________ 

(1) Dit attest, dat slechts in één exemplaar moet worden ingevuld, moet worden uitgereikt 
aan de schul¬denaar van de uitgaven, die het bij zijn aangifte in de personenbelasting zal 
voegen. 
                      

    33. 2° Instellingen of opvangvoorzieningen die worden erkend, gesubsidieerd of 
gecontroleerd door de lokale openbare besturen of openbare besturen van de 
gemeenschappen, andere dan in de in 1 hiervoor vermelde besturen, of van de gewesten.  

    De volgende opvangmogelijkheden betaald aan de volgende organisatoren worden o.m. 
bedoeld :  

a) buitenschoolse opvang georganiseerd door de gemeente of door een dienst die wordt 
erkend, gesubsidieerd of gecontroleerd door de gemeente;  

b) speelpleinwerking georganiseerd door de gemeente of door een dienst (of vereniging) die 
wordt erkend, gesubsidieerd of gecontroleerd door de gemeente;  

c) vakantiecentra erkend door de Minister van de Franse Gemeenschap bevoegd voor het 
beleid inzake kinderwelzijn (op voorstel gedaan door de ONE) (2);  

d) vakantieprogramma’s van alle gemeentelijke en provinciale jeugdwerkinitiatieven die 
erkend zijn op basis van het Decreet van 14 februari 2003 van de Vlaamse Gemeenschap 
houdende de ondersteuning en de stimulering van het gemeentelijk, het intergemeentelijk 
en het provinciaal jeugd- en jeugdwerkbeleid;  

e) de vakantieprogramma’s van de landelijk georganiseerde jeugdverenigingen die in de 
vakantie rechtstreeks met kinderen werken en die erkend zijn op basis van het Decreet 



van 29 maart 2002 op het Vlaams jeugdbeleid;  
f) jeugdvakantiekampen erkend of gesubsidieerd door de DKF;  
g) sportkampen voor kinderen georganiseerd door het Commissariaatgeneraal voor de 

Bevordering van de Lichamelijke Ontwikkeling, de Sport en de Openluchtrecreatie 
(BLOSO);  

h) sportkampen voor kinderen georganiseerd door de door BLOSO erkende en 
gesubsidieerde unisportfederaties, recreatieve sportfederaties, organisaties voor sportieve 
vrijetijdsbesteding of de koepelorganisatie;  

i) sportkampen voor kinderen georganiseerd door de door BLOSO erkende sportfederaties; 
j) sportkampen voor kinderen georganiseerd door de door BLOSO erkende of 

gesubsidieerde gemeentelijke sportdiensten, provinciale sportdiensten en sportdienst van 
de Vlaamse Gemeenschapscommissie op basis van het decreet van 5 april 1995 
houdende erkenning en subsidiëring van de gemeentelijke sportdiensten, de provinciale 
sportdiensten en de sportdienst van de Vlaamse Gemeenschapscommissie en het besluit 
van de Vlaamse regering van 19 november 1996 tot uitvoering van voormeld decreet;  

k) sportkampen voor kinderen georganiseerd door "l’Administration de l’éducation 
physique, des sports et de la vie en plein air" (ADEPS);  

l) sportkampen voor kinderen gesubsidieerd door de Minister van de Franse Gemeenschap 
die Lichamelijke Opvoeding, Sport en Leven in Open Lucht onder zijn bevoegdheid 
heeft wanneer die sportkampen worden georganiseerd door :  

1° de sportbonden erkend door de Minister van de Franse Gemeenschap of een van de 
sportkringen aangesloten bij deze bonden;  

2° het gemeente- en het provinciebestuur van het Franse Gewest en van het tweetalige 
Brussels Hoofdstedelijk Gewest evenals één van de culturele of sportverenigingen 
die er van afhangen;  

3° de vereniging van halfschoolse en van herhalingsonderwijs die rechtstreeks of 
onrechtstreeks van een instelling van het Rijksonderwijs afhangt of gesubsidieerd 
wordt door de Staat en die tot het Franse taalstelsel behoort;  

4° de jeugd- of volwassenenverenigingen erkend door de Minister;  
5° de verenigingen die rechtstreeks of onrechtstreeks van de Belgische krijgsmachten 

afhangen;  
m) sportkampen voor kinderen georganiseerd door de gemeenten, of door een dienst (of 

vereniging) die door de gemeente wordt erkend, gesubsidieerd of gecontroleerd;  
n) verblijf in de door de Staat georganiseerde internaten, verbonden aan inrichtingen van 

het gewoon basisonderwijs;  
o) verblijf in de door de Staat georganiseerde autonome internaten;  
p) verblijf in de door de Staat gesubsidieerde internaten verbonden aan de gesubsidieerde 

inrichtingen van het gewoon basisonderwijs;  
q) verblijf in de door de Staat gesubsidieerde autonome internaten;  
r) de internaten of semi-internaten (voor minderjarigen) erkend of gesubsidieerd door het 

Vlaams Fonds voor de Sociale Integratie van Personen met een Handicap (VLAFO);  
s) de diensten voor dagonthaal voor niet-schoolgaande jongeren (S.A.J.J.N.S.), de 

residentiële diensten voor jongeren (S.R.J.) (de vroegere "internaten") en de diensten 
voor dagonthaal voor jongeren (S.A.J.J.) (de vroegere "semi-internaten") erkend of 
gesubsidieerd door "l'Agence wallonne pour l'Intégration des Personnes Handicapées" 
(AWIPH);  



t) de opvangvoorzieningen erkend of gesubsidieerd door de "Dienststelle der 
Deutschsprachige Gemeinschaft für Personen mit einer Behinderung" (Dienst van de 
Duitstalige Gemeenschap voor de personen met een handicap).  

    __________________ 

(2) Hiermee worden bedoeld :  
1° de vakantiespeelpleinen die niet-residentiële onthaaldiensten voor kinderen zijn, 
zonder verplicht te zijn zich aan te sluiten;  
2° de vakantieverblijven die residentiële onthaaldiensten voor kinderen zijn;  
3° de vakantiekampen die residentiële onthaaldiensten voor kinderen zijn, georganiseerd 
door erkende jeugdbewegingen. 

    34. Opmerking  

    De erkenning, subsidiëring of controle door de lokale openbare besturen of de openbare 
besturen van de gemeenschappen of van de gewesten dient te gebeuren binnen de hen 
toegekende bevoegdheden.  

    Bovendien moet deze erkenning, subsidiëring of controle betrekking hebben op de opvang 
van kinderen. Commerciële ondernemingen, zoals bijvoorbeeld binnen- en buitenspeeltuinen, 
fitnesscentra, reisbureaus, worden in principe niet beoogd voor de toepassing van deze 
maatregel.  

    35. 3° Kinderdagverblijven of zelfstandige opvanggezinnen die onder toezicht staan 
van K & G, ONE of de Executieve van de Duitstalige Gemeenschap.  

    36. 4° Kleuter- of lagere scholen, of instellingen of opvangvoorzieningen die 
verbonden zijn met voormelde scholen of hun inrichtende macht.  

    Een kleuterschool is een school waar alleen kleuteronderwijs (zowel gewoon als 
buitengewoon onderwijs) wordt georganiseerd.  

    Een lagere school is een school waar alleen lager onderwijs (zowel gewoon als 
buitengewoon onderwijs)wordt georganiseerd.  

    Een basisschool waar zowel kleuter- en lager onderwijs (zowel gewoon als buitengewoon 
onderwijs) wordt georganiseerd, behoort voor de toepassing van artikel 113 , § 1, 3°, c, WIB 
92, eveneens tot de categorie van kleuter- of lagere scholen.  

    De inrichtende macht van de kleuter- of lagere scholen of basisscholen vormt evenmin een 
hinderpaal voor de toepassing van voormeld artikel. De betaling aan deze inrichtende machten 
voor opvang buiten de normale lesuren kan dus als een aftrekbare uitgave voor kinderoppas 
worden aangemerkt.  

    Met de instellingen of opvangvoorzieningen die verbonden zijn met voormelde scholen of 
hun inrichtende macht worden de instellingen of opvangvoorzieningen bedoeld die een 
menselijke of juridische band hebben met de school of zijn inrichtende macht.  



    De instellingen of opvangvoorzieningen die aan bovenvermelde definitie beantwoorden 
zijn o.m. :  

1. de ouderverenigingen die zijn opgericht door de ouders van de leerlingen die 
onderwijs volgen in een bepaalde kleuter- of lagere school (basisschool) en die voor 
de opvang buiten de normale lesuren gebruik maken van de infrastructuur van de 
school (zoals gebouwen, materiaal, speelplaats, …) of gebruik maken van het 
administratief personeel van de school voor de verwerking van de gegevens van de 
opgevangen kinderen;  

2. de vriendenkringen die zijn opgericht door oud-leerlingen, leraars of sympatisanten 
van een bepaalde kleuter- of lagere school (basisschool) en die voor de opvang buiten 
de normale lesuren gebruik maken van de infrastructuur van de school (zoals 
gebouwen, materiaal, speelplaats, …) of gebruik maken van het administratief 
personeel van de school voor de verwerking van de gegevens van de opgevangen 
kinderen.  

3. Niet bedoelde opvangvormen  

    37. Naast de voormelde opvangdiensten bestaan er ook nog een aantal andere 
opvangvormen die niet aan de voorwaarden opgesomd in artikel 113, § 1, 3°, WIB 92, 
voldoen zoals bijvoorbeeld :  

• kinderoppas door familieleden (grootouders, tante, enz.);  
• zelfstandige privé-opvanggezinnen die niet onder toezicht staan van de bevoegde 

instellingen;  
• opvangvoorzieningen die noch zijn erkend, noch worden gesubsidieerd, noch worden 

gecontroleerd door, noch onder toezicht staan van de bevoegde instellingen;  
• binnen- en buitenspeeltuinen, centra, enz. uitgebaat door een commerciële 

onderneming;  
• sportkampen voor kinderen georganiseerd door ondernemingen of verenigingen die 

noch zijn erkend, noch worden gesubsidieerd, noch worden gecontroleerd door de 
bevoegde instellingen of openbare besturen;  

• internaten die niet door de Staat zijn georganiseerd of gesubsidieerd;  
• vakantiekampen die noch zijn erkend, noch worden gesubsidieerd, noch worden 

gecontroleerd door de bevoegde instellingen of openbare besturen;  
• sportkampen voor het gehele gezin of voor kinderen en volwassenen (3), zelfs indien 

de uitgaven worden betaald aan de instellingen of opvangvoorzieningen bedoeld in 
artikel 113, § 1, 3° WIB 92;  

• vakantiecentra waar zowel gezinnen als kinderen en volwassenen verblijven (4), zelfs 
indien de uitgaven worden betaald aan de instellingen of opvangvoorzieningen 
bedoeld in artikel 113, § 1, 3° WIB 92.  

    __________________ 

(3) Die sportkampen voor het gehele gezin of voor kinderen en volwassenen worden niet als 
opvangvorm aangemerkt. 

(4) Die vakantiecentra worden immers niet als opvangvorm aangemerkt. 
            



    38. De sommen die een belastingplichtige aan de niet-bedoelde opvangvormen betaalt, 
kunnen evenmin als beroepskosten worden afgetrokken, daar de uitgaven voor kinderoppas 
krachtens artikel 53, 1°, WIB 92, niet als kosten verbonden aan de uitoefening van de 
beroepswerkzaamheid kunnen worden aangemerkt. Dit standpunt wordt overigens door een 
vaste rechtspraak bevestigd (zie PV nr. 361, 24.10.1989, Volksv. Loones, Bull. 696, blz. 
1998).  

    De belastingplichtige kan in dit geval wel, overeenkomstig artikel 132, 1ste lid, 6°, WIB 92, 
de bijkomende toeslag op de belastingvrije som van 325,00 EUR (geïndexeerd bedrag voor aj. 
2006 : 460,00 EUR) verkrijgen, per kind dat de leeftijd van 3 jaar niet heeft bereikt op 1 
januari van het aanslagjaar.  

    Voor de toepassing van de bijkomende toeslag op de belastingvrije som blijft de leeftijd 
dus onveranderd op 3 jaar behouden, aangezien artikel 132, 1ste lid, 6°, WIB 92, niet werd 
gewijzigd.  

4. Attest  

    39. De administratie bezit geen lijst van alle instellingen, opvangvoorzieningen, 
kinderdagverblijven, zelfstandige opvanggezinnen, kleuter- of lagere scholen die zijn bedoeld 
in artikel 113, § 1, 3°, WIB 92.  

    In geval van ernstige twijfel zullen alle inlichtingen met betrekking tot de erkenning, de 
subsidiëring, de controle of het toezicht inzonderheid moeten worden gevraagd aan een van 
de volgende instellingen:  

• Kind en Gezin (K & G)  
Hallepoortlaan 27  
1060 Brussel  
Fax : 02/544.02.80  
E-mail : kinderopvang@kindengezin.be  
Website : www.kinderopvang.be  

• Office de la Naissance et de l’Enfance (ONE)  
Charleroisesteenweg 95  
1060 Brussel  
Telefoon : 02/542.12.11  
Fax : 02/542.12.51  
E-mail : info@one.be   
Website : www.one.be   

• Ministerium der Deutschsprachigen Gemeinschaft  
Abteilung Familie, Gesundheit und Soziales  
Dienst für Kind und Familie  
Gospertstraße 1  
4700 Eupen  
Telefoon : 087/59.63.41  
Fax : 087/55.64.73  
Website : www.dglive.be   

• Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap  
Departement Welzijn, Volksgezondheid en Cultuur  
Afdeling Jeugd en Sport  



Arenberggebouw  
Arenbergstraat 9 (4de verdieping)  
1000 Brussel  
Telefoon : 02/553.41.41  
E-mail : jeugdensport@vlaanderen.be  
Website : www.vlaanderen.be/jeugdbeleid   

• BLOSO  
Zandstraat 3  
1000 Brussel  
Telefoon : 02/209.47.48  
Fax : 02/209.45.15  
Website : www.bloso.be  

• Ministère de la Communauté française  
Direction générale du Sport – ADEPS  
Leopold II-laan 44  
1080 Brussel  
Telefoon : 0800/20 000  
Website : www.adeps.be  

• Ministerium der Deutschsprachigen Gemeinschaft  
Abteilung Kulturelle Angelegenheden (5)  
Deutschsprachigen Gemeinschaft  
Gospertstraße 1  
4700 Eupen  
Telefoon : 087/59.63.35  
Fax : 087/55.64.76  
E-mail : kultur@dgov.be  
Website : www.dglive.be  

• Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap  
Departement Onderwijs  
Administratie Basisonderwijs  
Hendrik Consciencegebouw  
Koning Albert II-laan 15  
1210 Brussel  
Telefoon : 02/553.93.76  
Fax : 02/553.93.75  
E-mail : scholen.basisonderwijs@vlaanderen.be  
Website : www.ond.vlaanderen.be/basisonderwijs/  

• Ministère de la Communauté française  
Administration générale de l’Enseignement et de la recherche scientifique  
Kruidtuinlaan 20-22  
1000 Brussel  
Telefoon : 02/690.81.00 (receptie)  
Fax : 02/690.82.39  
Website : www.enseignement.be  

• Ministerium der Deutschsprachigen Gemeinschaft  
Abteilung Unterrichtswesen  
Deutschsprachigen Gemeinschaft  
Gospertstraße 1  
4700 Eupen  
Telefoon : 087/59.63.61  



Fax : 087/55.64.75  
E-mail : unterricht@dgov.be  
Website : www.dglive.be   

• Vlaams Fonds voor Sociale Integratie van Personen met een Handicap (VLAFO)  
Sterrenkundelaan 30  
1210 Brussel  
Telefoon (onthaal) : 02/225.84.11  
Fax (algemene) : 02/225.84.05  
Website : www.vlafo.be   

• Agence wallonne pour l'Intégration des Personnes Handicapées (AWIPH)  
Site Saint-Charles  
Rue de la Rivelaine 21  
6061 Charleroi  
Telefoon : 071/20.57.11  
Fax : 071/20.51.02  
E-mail : secgen@awiph.be  
Website : www.awiph.be   

• Dienststelle für Personen mit Behinderung  
Aachener Straße 69-71  
4780 Sankt Vith  
Telefoon : 080/22.91.11  
Fax : 080/22.90.98  
E-mail : info@dpb.be  
Website : www.dpb.be 

 
    ___________________ 

(5) Bevoegd voor o.a. sport en vrije tijd 

     
    Voor de opvang erkend, gesubsidieerd of gecontroleerd door een lokaal openbaar bestuur 
(gemeente of provincie), door een openbaar bestuur van de gemeenschap of van het gewest, 
kan het desbetreffende openbare bestuur worden geraadpleegd.  

    Voor de opvangvoorzieningen die zijn verbonden met de school of de inrichtende macht 
van de school kan de desbetreffende school of inrichtende macht van de school worden 
geraadpleegd.  

    40. Om de controle te vergemakkelijken, heeft de administratie in overleg met de bevoegde 
instanties een attest uitgewerkt, waarin wordt bevestigd dat de opvangdienst beantwoordt aan 
de in artikel 113, § 1, 3°, WIB 92, gestelde voorwaarde en waarmee de betrokken 
belastingplichtigen aanspraak kunnen maken op de aftrek van de betaalde uitgaven voor 
kinderoppas (zie nrs. 44 tot 60.6).  

    De opmaak van het attest is evenwel niet verplicht maar een eenvoudige manier om de 
schuldenaars van de uitgaven te helpen het bewijs van betaling van de opvangkosten te 
leveren.  

VI. AFTREKBAAR BEDRAG  



    41. Artikel 113, § 2, WIB 92, machtigt de Koning om bij in Ministerraad overlegd besluit 
het hoogst aftrekbare bedrag te bepalen per oppasdag en per kind, zonder dat dit hoogst 
aftrekbare bedrag lager mag zijn dan 4,00 EUR.  

    Deze wetsbepaling wordt uitgevoerd door artikel 61 KB/WIB 92 dat het maximumbedrag 
van de aftrek bepaalt op 11,20 EUR per oppasdag en per kind. Dit bedrag geldt per oppasdag, 
ongeacht de duur van de opvang.  

    Er wordt aangestipt dat artikel 178, WIB 92, niet van toepassing is op bedragen vermeld in 
het KB/WIB 92 en dus ook niet op het per dag en per kind aftrekbare maximumbedrag van 
11,20 EUR. Dit bedrag wordt dus niet aangepast aan het indexcijfer van de consumptieprijzen 
(zie PV nr. 127, 15.6.1992, Volksv. Perdieu, Bull. 722, blz. 3438).  

    42. In het algemeen zal het tarief van de uitgaven voor kinderoppas worden vastgesteld op 
dagbasis; niettemin kunnen zich verschillende andere situaties voordoen, zoals bijvoorbeeld :  

• een tarief op week- of maandbasis;  
• een bijzonder tarief voor de gelijktijdige oppas van ten minste twee kinderen van 

hetzelfde gezin.  

    In die bijzondere gevallen moet de belastingplichtige het bewijs kunnen leveren dat de 
wettelijke beperkingen niet zijn overschreden.  

Voorbeelden  

    43.1 Voorbeeld 1  

 In 2005 betaald per dag : 13,00 EUR 
  Aftrekbaar bedrag te 

beperken tot : 
11,20 EUR 

    43.2 Voorbeeld 2  

    In 2005 betaalde uitgaven voor kinderoppas :  

• 110 oppasdagen (hele dagen) tegen 13,00 EUR per dag;  
• 110 oppasdagen (halve dagen) tegen 6,50 EUR per dag.  

            Berekening hele dagen :  

 11,20 EUR x 110 = 1.232,00 
EUR 

  

            Berekening halve dagen :  

 6,50 EUR x 110 = 715,00 
EUR

  

      



  Totaal aftrekbaar bedrag : 1.947,00 
EUR

  

VII. BEWIJSSTUKKEN  

1. Attest  

    44. Ingevolge artikel 113, § 1, 4°, WIB 92, zijn de uitgaven voor kinderoppas slechts 
aftrekbaar op voorwaarde dat de belastingplichtige de echtheid en het bedrag ervan 
verantwoordt door bewijsstukken die bij de aangifte in de inkomstenbelasting moeten worden 
gevoegd.  

    Bovendien zijn de uitgaven voor kinderoppas slechts aftrekbaar indien zij zijn betaald aan 
de opvangvormen bedoeld onder nrs. 32 tot 36.  

    Om een overvloed van documenten te vermijden, heeft de administratie in overleg met de 
diverse bevoegde instanties een attest (6) opgesteld waarmede tegelijkertijd aan die twee 
verplichtingen kan worden voldaan. Aangezien dit nieuwe modelattest ingevolge de late 
wijziging van artikel 113, WIB 92, bij de artikelen 170 en 190 van de Wet van 27 december 
2005 houdende diverse bepalingen, pas bij het begin van het jaar 2006 ter beschikking werd 
gesteld, zal de administratie voor het inkomstenjaar 2005 soepel optreden in geval van 
gebruik van oude modellen van attesten.  

    __________________ 

(6) Een modelattest is opgenomen in bijlage 1 van deze circulaire 
              

2. Jaar waarvoor het attest moet worden opgesteld  

    45. Zoals de andere van het totale netto-inkomen aftrekbare bestedingen zijn de uitgaven 
voor kinderoppas krachtens artikel 104, WIB 92, slechts aftrekbaar voor het jaar waarin ze 
werkelijk zijn betaald. Dit heeft tot gevolg dat het attest slechts de uitgaven - en de ermee 
overeenstemmende oppasdagen - mag vermelden die daadwerkelijk betaald zijn in het jaar 
waarvoor het attest wordt uitgereikt.  

    Zo kunnen b.v. voor het jaar 2005 (aanslagjaar 2006) alleen de uitgaven worden 
afgetrokken die effectief in 2005 zijn betaald. Op het attest voor het jaar 2005 mogen dus 
slechts die uitgaven en het ermee overeenstemmend aantal oppasdagen worden ingeschreven.  

    De uitgaven - en de ermee overeenstemmende oppasdagen - die verband houden met de 
opvang verricht in 2005, maar waarvoor de betaling slechts plaatsvindt in 2006, moeten 
daarentegen op het attest voor het jaar 2006 (aanslagjaar 2007) worden ingevuld, tezamen met 
de uitgaven die betrekking hebben op het jaar 2006 en die in dat jaar zijn betaald.  

Voorbeelden  

    46.1. Voorbeeld 1  



    Anne, 2 jaar, wordt in een kinderdagverblijf erkend door K & G opgevangen. De ouders 
doen in 2005 de volgende betalingen :  

• op 12.1.2005 : 100,00 EUR (voor 10 oppasdagen in december 2004);  
• op 7.2.2005 : 190,00 EUR (voor 19 oppasdagen in januari 2005);  
• op 7.3.2005 : 190,00 EUR (voor 19 oppasdagen in februari 2005);  
• op 5.4.2005 : 180,00 EUR (voor 18 oppasdagen in maart 2005);  
• op 4.5.2005 : 200,00 EUR (voor 20 oppasdagen in april 2005);  
• op 7.6.2005 : 150,00 EUR (voor 15 oppasdagen in mei 2005);  
• op 6.7.2005 : 180,00 EUR (voor 18 oppasdagen in juni 2005);  
• op 5.8.2005 : 100,00 EUR (voor 10 oppasdagen in juli 2005);  
• op 7.9.2005 : 100,00 EUR (voor 10 oppasdagen in augustus 2005);  
• op 6.10.2005 : 200,0 EUR (voor 20 oppasdagen in september 2005);  
• op 8.11.2005 : 190,00 EUR (voor 19 oppasdagen in oktober 2005);  
• op 8.12.2005 : 170,00 EUR (voor 17 oppasdagen in november 2005);  
• op 6.1.2006 : 100,00 EUR (voor 10 oppasdagen in december 2005);  

    Totaal bedrag betaald in 2005 : 1.950,00 EUR.  

    Voormeld totaal bedrag moet op het attest voor het jaar 2005 (aanslagjaar 2006) worden 
vermeld. De betaling gedaan op 6 januari 2006 voor de oppas in december 2005 moet op het 
attest voor het jaar 2006 (aanslagjaar 2007) worden vermeld.  

    46.2. Voorbeeld 2  

    Xena, geboren op 5.7.1993, heeft van 18.7.2005 tot 22.7.2005 deelgenomen aan een 
sportkamp dat door een BLOSO-centrum werd georganiseerd. De ouders hebben de 
deelnameprijs op 4.4.2005 betaald. In dit geval kan geen attest meer worden uitgereikt, omdat 
Xena op het ogenblik van de opvang reeds de leeftijd van 12 jaar had bereikt.  

3. Vak I  

    47. Vak I van het attest mag enkel worden ingevuld :  

• wanneer de opvangvorm wordt erkend, gesubsidieerd, gecontroleerd of onder toezicht 
staat van de daartoe bevoegde instanties;  

• wanneer de instelling of opvangvoorziening is verbonden met een kleuter- of lagere 
school of de inrichtende macht van die school.  

    In die gevallen wordt vak I van het attest ingevuld door :  

• de instantie die bevoegd is voor de erkenning, de subsidiëring, de controle of het 
toezicht;  

• de kleuter- of lagere school of de inrichtende macht van die school.  

    48. Concreet betekent dit dat in die gevallen vak I door o.a. de volgende instanties of 
instellingen wordt ingevuld :  

• Kind en Gezin;  
• Office de la Naissance et de l’Enfance;  



• Dienst für Kind und Familie;  
• BLOSO;  
• ADEPS;  
• de Executieve van de Duitstalige Gemeenschap;  
• de afdeling Jeugd en Sport van het Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap;  
• de gemeente;  
• de provincie;  
• de kleuter- of lagere school;  
• de inrichtende macht van de kleuter- of lagere school;  
• departement Onderwijs van de bevoegde Gemeenschap (7);  
• het Vlaams Fonds voor Sociale Integratie van Personen met een Handicap  
• het "Agence wallonne pour l'Intégration des Personnes handicapées";  
• de "Dienststelle für Personen mit Behinderung".  

    _______________ 

(7) Dit is van toepassing op de internaten. 
          

    Wanneer de opvang rechtstreeks aan één van de voormelde instanties of instellingen werd 
betaald, moet vak I niet worden ingevuld en moet enkel vak II worden ingevuld (zie ook nr. 
52).  

    49. Voormelde instanties of instellingen kunnen echter ook een volmacht geven aan de 
erkende, gesubsidieerde, gecontroleerde of onder toezicht gestelde instelling of 
opvangvoorziening om vak I van dit modelattest in te vullen. In dit geval zal de instelling of 
opvangvoorziening de volmacht op vraag van de administratie moeten voorleggen.  

4. Vak II  

    50. De betrokken instelling, opvangvoorziening, het kinderdagverblijf, onthaalgezin, de 
kleuter- of lagere school, inrichtende macht van die school, het lokale openbare bestuur, het 
openbare bestuur van de gemeenschap of van het gewest moet, voor elk kind jonger dan 12 
jaar waarvoor uitgaven voor kinderoppas worden betaald, vak II van het attest invullen.  

    Wanneer het kind bij een onthaalgezin geplaatst is dat afhangt van een dienst, worden de 
uitgaven voor kinderoppas niet aan het onthaalgezin maar, aan die dienst betaald, zodat het 
die dienst is die het attest moet opstellen en uitreiken.  

    51. In vak II van het attest moeten de volgende inlichtingen worden vermeld :  

    1° volgnummer van het attest.  

        In deze rubriek wordt het volgnummer van het attest vermeld. Aan elk attest dat wordt 
uitgereikt wordt dus een volgnummer toegekend. Het volgnummer mag bestaan uit cijfers, 
letters en/of woorden.  

        Dit volgnummer heeft tot doel om in geval van twijfel eventueel te kunnen nagaan bij de 
instantie die vak II heeft ingevuld, of een attest voorgelegd door een belastingplichtige wel 
overeenstemt met de gegevens bijgehouden door die instantie.  



    2° naam, voornaam en adres van de schuldenaar van de uitgaven voor kinderoppas.  

        In deze rubriek moet de identiteit worden ingevuld van de persoon die de uitgaven voor 
kinderoppas werkelijk heeft betaald. Die persoon kan die uitgaven echter slechts van zijn 
belastbare inkomsten aftrekken indien hij de kinderen ook fiscaal ten laste heeft (zie nrs. 6 tot 
9). De belastingplichtige die deze uitgaven niet zelf heeft betaald, maar de kinderen wel ten 
laste heeft, kan die uitgaven dus niet aftrekken. Hij kan in dit geval wel, overeenkomstig 
artikel 132, 1ste lid, 6°, WIB 92, de bijkomende toeslag op de belastingvrije som van 325,00 
EUR (geïndexeerd bedrag voor aj. 2006 : 460,00 EUR) verkrijgen per kind ten laste dat de 
leeftijd van 3 jaar niet heeft bereikt op 1 januari van het aanslagjaar (zie ook nr. 38).  

        Indien de naam van de schuldenaar niet is gekend, verliest het attest zijn bewijswaarde 
en rust de bewijslast bij de betrokken belastingplichtige. (zie ook nr. 57 en mondelinge 
parlementaire vraag nr. 10.248 van Volksvertegenwoordiger T'Sijen van 15.2.2006, Beknopt 
Verslag, Kamercommissie Financiën, Com. 858, blz. 10-12).  

    3° naam en voornaam van het kind.  

    4° geboortedatum van het kind.  

    5° periode waarin het kind is opgevangen.  

        De opvangperiodes -waarvoor de uitgaven tijdens het jaar zelf daadwerkelijk zijn 
betaald- mogen door de betrokken instelling zelf worden afgebakend.  

        Zo mogen scholen bijvoorbeeld periodes vermelden van 1.1.2005 tot 30.6.2005 en van 
1.9.2005 tot 31.12.2005 (zie ook nr. 56, eerste alinea).  

        Bij opvang in vakantieperiodes dienen bij voorkeur de effectieve opvangperiodes te 
worden vermeld, bijvoorbeeld van 4 juli tot 8 juli 2005, enz. (zie ook nr. 56, tweede alinea).  

    6° aantal opvangdagen.  

        Hier mag enkel het aantal oppasdagen worden ingevuld, waarvoor de uitgaven tijdens het 
jaar zelf daadwerkelijk zijn betaald (zie nrs. 45 tot 46.2) en waarvoor uiteraard effectief 
opvang is verricht, ongeacht de duur van de opvang per dag.  

        In geval een kind niet deelneemt aan een bepaalde opvangactiviteit maar er toch een 
bedrag werd betaald, mogen de dagen waarop het kind afwezig was niet op het attest worden 
vermeld (zie ook nr. 61).  

    7° dagtarief.  

        Het dagtarief moet om redenen van vereenvoudiging alleen worden vermeld indien het 
per oppasdag en per kind meer bedraagt dan 11,20 EUR. Bij overschrijding van deze 
daggrens moeten de verschillende toepasselijke dagtarieven, dus ook de tarieven lager dan of 
gelijk aan 11,20 EUR worden vermeld.  

        Indien voor een opvang gespreid over meerdere dagen een globale deelnameprijs is 
vastgesteld (bv. voor een sport- of jeugdkamp), is het dagtarief gelijk aan de totale 



deelnameprijs (eventueel verminderd met de kosten die niet als oppaskosten mogen worden 
aangemerkt (zie nrs. 26, 27 en 28)), gedeeld door het aantal dagen van de opvang (bv. kamp).  

        In voorkomend geval moet het detail worden verstrekt van het aantal oppasdagen per 
tijdperk en per toegepast tarief, waarbij het verlaagde tarief, van toepassing bijvoorbeeld voor 
een halve oppasdag of voor de gelijktijdige opvang van meerdere kinderen, als een 
afzonderlijke tariefgroep moet worden beschouwd. Dat detail mag op het attest zelf of op een 
aan het attest toegevoegde bijlage worden verstrekt. Het spreekt vanzelf dat slechts de 
werkelijk aan de schuldenaar van de uitgaven aangerekende tarieven mogen worden vermeld 
(d.w.z. na aftrek van de eventueel verleende verminderingen).  

    8° totaal ontvangen bedrag.  

        In deze rubriek moet alleen melding worden gemaakt van de bedragen die daadwerkelijk 
in een bepaald jaar zijn betaald (zie nrs. 45 tot 46.2). Dit totaal moet in beginsel 
overeenstemmen met de som van de producten van het aantal oppasdagen per tarief (rubriek 
6) en het tarief (rubriek 7).  

        Wanneer een korting wordt verleend, moet het bedrag worden vermeld dat de ouders 
werkelijk aan de instelling hebben betaald. De instelling moet daarentegen geen rekening 
houden met een eventuele tegemoetkoming die door een derde (b.v. mutualiteit) aan de ouders 
wordt verleend, daar zij niet op de hoogte is van deze tegemoetkoming.  

    52. Opmerking  

    Wanneer de uitgaven voor kinderopvang worden betaald aan de kleuter- of lagere school of 
aan de inrichtende macht van de voormelde scholen of aan het lokale openbare bestuur of aan 
het openbare bestuur van de gemeenschap of het gewest moet vak I niet worden ingevuld.  

    In dit geval moet in vak II onderaan wel de naam en het volledig adres van de kleuter- of 
lagere school, de inrichtende macht van de kleuter- of lagere school, het lokale openbare 
bestuur, het openbare bestuur van de gemeenschap of het gewest worden ingevuld. In dit 
geval moet vak I niet worden afgedrukt.  

5. Vervanging van vak II van het attest door een afzonderlijke bijlage  

    53. Vak II van het model van attest mag door een afzonderlijke bijlage worden vervangen 
mits de volgende voorwaarden worden nageleefd :  

• het attest waarvan vak I door de bevoegde instantie is ingevuld, moet aan de bijlage 
worden gehecht (bijvoorbeeld geniet);  

• de benaming, het adres en het eventuele identificatienummer (8) van de instelling, de 
opvangvoorziening, het kinderdagverblijf of het onthaalgezin (cf. gegevens vermeld in 
vak I) moeten bovenaan de bijlage worden herhaald;  

• de bijlage draagt een volgnummer dat tevens in rubriek 1 van vak II van het attest 
wordt ingeschreven (in beginsel één attest en bijlage per kind);  

• voor het overige moet in vak II van het attest alleen de vermelding "ZIE BIJLAGE" 
worden aangebracht;  

• de andere rubrieken (2 tot 8) van vak II moeten in dezelfde volgorde op de bijlage 
worden overgenomen, in voorkomend geval aangevuld met het detail van het aantal 



oppasdagen per tijdperk en per toegepast tarief (rubriek 7 van vak II van het attest - zie 
nr. 51);  

• de bijlage zelf moet worden ondertekend en worden aangevuld met de vermeldingen 
die onderaan vak II voorkomen, nl. "Ondergetekende bevestigt de juistheid van de 
hierboven vermelde inlichtingen. Gedaan te …, ../../20..", gevolgd door de naam, 
hoedanigheid en handtekening van de persoon die gemachtigd is om de instelling, de 
opvangvoorziening, het kinderdagverblijf, het onthaalgezin, de kleuter- of lagere 
school, de inrichtende macht van de kleuter- of lagere school, het lokale openbare 
bestuur of het openbare bestuur van de gemeenschap of het gewest te verbinden.  

    _________________ 

(8) Enkel indien de instelling, de opvangvoorziening, het kinderdagverblijf of het 
onthaalgezin een identificatienummer heeft bij de instantie die bevoegd is voor de 
erkenning, subsidiëring, controle of toezicht. 
            

6. Uitreiking van het attest  

    54. Het overeenkomstig de nrs. 47 tot 53, ingevulde attest, dat slechts in één enkel 
exemplaar per kind moet worden opgesteld, moet in principe ten laatste op 1 maart van het 
jaar nà dat waarin de uitgaven voor kinderoppas zijn betaald, worden overhandigd aan de 
schuldenaar van de uitgaven. Zodoende wordt de betrokken belastingplichtige in staat gesteld 
het attest bij zijn aangifte in de inkomstenbelasting te voegen en de uitgaven voor kinderoppas 
waarvan hij de aftrek vraagt, te verantwoorden.  

    55. Aangezien het toepassingsgebied van artikel 113, § 1, WIB 92, nog recent met ingang 
van aanslagjaar 2006 werd verruimd bij de wet van 27 december 2005, (BS 30.12.2005, 2de 
editie), wordt de datum van overhandiging van het attest aan de schuldenaar van de uitgaven 
voor aanslagjaar 2006 verlengd. Voor aanslagjaar 2006 zal het in de praktijk volstaan dat de 
attesten beschikbaar zijn op het ogenblik dat de aangifte door de schuldenaars van de uitgaven 
moet worden ingevuld.  

    56. Aangezien de organisatie van de scholen en internaten gebaseerd is op schooljaren en 
niet op kalenderjaren, kan worden toegestaan dat die scholen en internaten per kalenderjaar 
twee attesten opstellen; één voor de periode van 1 januari tot 31 augustus en een ander voor 
de periode van 1 september tot 31 december.  

    Voor vakantiekampen en sportkampen die voor een welbepaalde periode zijn 
georganiseerd, kan worden toegestaan dat de attesten per periode worden uitgereikt.  

    Wanneer een opvangvoorziening verschillende opvangactiviteiten organiseert, mag per 
opvangactiviteit een attest worden opgesteld.  

7. Ontstentenis van het attest of onvolledig attest  

    57. Bij ontstentenis van het attest of wanneer niet alle vereiste gegevens (zoals b.v. de 
schuldenaar) op het attest zijn vermeld en het attest bijgevolg zijn bewijswaarde verliest (zie 
parlementaire vraag nr. 1236 van Volksvertegenwoordiger Van den bergh van 30.4.2006, 



Vragen en antwoorden, Kamer 2005-2006, nr. 119, blz. 23108-23109), zal de aftrek van de 
uitgaven voor kinderoppas eventueel moeten worden geweigerd.  

    De opmaak van het attest is evenwel geen verplichting en is dus zeker niet opgelegd "op 
straffe van verval", derhalve mag rekening worden gehouden met afdoende bewijsstukken die 
de belastingplichtige bij of na de indiening van zijn aangifte in de inkomstenbelasting aan de 
belastingdienst zou toezenden.  

    Om dezelfde redenen als vermeld onder nr. 55 zal de administratie zich soepel opstellen 
voor wat betreft de opmaak van de attesten met betrekking tot het inkomstenjaar 2005 
(aanslagjaar 2006).  

8. Opmaak attest - voorbeelden  

    a) Voorbeelden m.b.t. de instellingen die de attesten moeten invullen  

    Voorafgaande opmerking bij de voorbeelden :  

    58. Onderstaande voorbeelden zijn voorbeelden m.b.t. de instellingen die in principe de 
attesten moeten invullen. Als in de voorbeelden wordt vermeld dat een bepaalde instelling of 
instantie vak I moet invullen, wordt hiermee bedoeld dat ofwel deze instelling of instantie 
ofwel de gevolmachtigde van deze instelling of instantie (zie hiervoor nr. 49) vak I moet 
invullen.  

    Voorbeeld 1  

    59.1. Een kinderdagverblijf is erkend, gesubsidieerd of wordt gecontroleerd door K & G. 
De uitgaven voor kinderoppas worden aan het kinderdagverblijf betaald.  

    => K & G vult vak I van het attest in. Het kinderdagverblijf vult vak II van het attest in.  

    Voorbeeld 2  

    59.2. Een peutertuin is erkend, gesubsidieerd of wordt gecontroleerd door ONE. De 
uitgaven voor kinderoppas worden aan de peutertuin betaald.  

    => ONE vult vak I van het attest in. De peutertuin vult vak II van het attest in.  

    Voorbeeld 3  

    59.3. Een kribbe is erkend door de minister van de Duitstalige Gemeenschap die bevoegd is 
inzake gezinsbeleid. De uitgaven voor kinderoppas worden aan de kribbe betaald.  

    => DKF (9) vult vak I van het attest in. De kribbe vult vak II van het attest in.  

    __________________ 

(9) Dienst für Kind und Familie maakt deel uit van het Ministerie van de Duitstalige 
Gemeenschap. 



    Voorbeeld 4  

    59.4. Een sportkamp voor kinderen tijdens de zomervakantie wordt georganiseerd door een 
erkende sportfederatie, die voor dit sportkamp van de Regering van de Duitstalige 
Gemeenschap een toelage heeft verkregen. De uitgaven voor kinderoppas worden aan de 
erkende sportfederatie betaald.  

    => Het Ministerie van de Duitstalige Gemeenschap vult vak I van het attest in. De erkende 
sportfederatie vult vak II van het attest in.  

    Voorbeeld 5  

    59.5. Speelpleinwerking georganiseerd tijdens de zomervakantie door de gemeente. De 
uitgaven voor kinderoppas worden aan de gemeente betaald.  

    => De gemeente vult vak II van het attest in (vak I van het attest moet niet worden ingevuld 
- zie nr. 52).  

    Voorbeeld 6  

    59.6. Vakantiekamp erkend door de Minister van de Franstalige Gemeenschap bevoegd 
voor het beleid inzake kinderwelzijn en georganiseerd door een erkende jeugdbeweging. De 
uitgaven voor kinderoppas worden aan de erkende jeugdbeweging betaald.  

    => ONE (10) vult vak I van het attest in. De erkende jeugdbeweging vult vak II van het 
attest in.  

    _________________ 

(10) ONE onderzoekt immers het dossier van de erkenning en subsidiëring en houdt toezicht 
op de vakantiecentra. 

    Voorbeeld 7  

    59.7. Vakantiekamp georganiseerd door een lokale jeugdbeweging die door de gemeente 
wordt erkend, gesubsidieerd of gecontroleerd en die behoort tot een koepel van 
jeugdbewegingen die door de Vlaamse Gemeenschap is erkend. De uitgaven voor 
kinderoppas worden aan de lokale jeugdbeweging betaald.  

    => De gemeente vult vak I van het attest in. De lokale jeugdbewegingsgroep vult vak II van 
het attest in.  

    Voorbeeld 8  

    59.8. Vakantiekamp georganiseerd door een landelijk georganiseerde jeugdvereniging die 
door de Vlaamse Gemeenschap wordt erkend. De uitgaven voor kinderoppas worden aan de 
landelijk georganiseerde jeugdvereniging betaald.  

    => De Afdeling Jeugd en Sport van het Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap vult vak I 
van het attest in. De landelijk georganiseerde jeugdvereniging vult vak II van het attest in.  



    Voorbeeld 9  

    59.9. Jeugdvakantiekamp erkend of gesubsidieerd door DKF. De uitgaven voor 
kinderopvang worden aan de organisator van het erkende of gesubsidieerde 
jeugdvakantiekamp betaald.  

    => DKF vult vak I van het attest in. De organisator van het erkende of gesubsidieerde 
jeugdvakantiekamp vult vak II van het attest in.  

    Voorbeeld 10  

    59.10. Sportkamp voor kinderen georganiseerd door een BLOSO-centrum, (ADEPS-
centrum in Wallonnië). De uitgaven voor kinderoppas worden aan het BLOSO-centrum of het 
ADEPS-centrum betaald.  

    => Het BLOSO- of ADEPS-centrum vult vak II van het attest in (vak I van het attest moet 
niet worden ingevuld).  

    Voorbeeld 11  

    59.11. Sportkamp voor kinderen georganiseerd door een gemeentelijke sportdienst erkend 
of gesubsidieerd door BLOSO. De uitgaven voor kinderoppas worden aan de gemeente 
betaald.  

    => De gemeente (namelijk de gemeentelijke sportdienst) vult vak II van het attest in (11) 
(vak I van het attest moet niet worden ingevuld).  

    ________________ 

(11) Er bestaat ook nog de mogelijkheid dat BLOSO vak I van het attest invult en de 
gemeente vak II. Er werd echter voor de meest praktische oplossing gekozen. 

    Voorbeeld 12  

    59.12. Sportkamp voor kinderen gesubsidieerd door de Minister van de Franse 
Gemeenschap die Lichamelijke Opvoeding, Sport en Leven in Open Lucht onder zijn 
bevoegdheid heeft en georganiseerd door een provinciebestuur van het Franse Gewest. De 
uitgaven voor kinderoppas worden aan het provinciebestuur betaald.  

    => Het provinciebestuur vult vak II van het attest in (12) (vak I van het attest moet niet 
worden ingevuld).  

    _________________ 

(12) Er bestaat ook nog de mogelijkheid dat ADEPS, de dienst van het Ministerie van de 
Franse Gemeenschap die de subsidie toekent, vak I van het attest invult en het 
provinciebestuur van het Franse Gewest vak II. Er werd echter voor de meest praktische 
oplossing gekozen. 



    Voorbeeld 13  

    59.13. Een kind (jonger dan twaalf jaar) neemt in 2005 zowel deel aan een sportkamp 
georganiseerd door de sportdienst van de gemeente (erkend door BLOSO) als aan de 
speelpleinwerking georganiseerd door de jeugddienst van de gemeente (gesubsidieerd door de 
Vlaamse Gemeenschap). De uitgaven voor de kinderoppas worden aan de gemeente betaald.  

    Er worden twee attesten uitgereikt :  

      => 

• een eerste attest waarvan vak II door de sportdienst van de gemeente wordt ingevuld 
(13) (vak I van het attest moet niet worden ingevuld);  

• een tweede attest waarvan vak II door de jeugddienst van de gemeente wordt ingevuld 
(14) (vak I van het attest moet niet worden ingevuld).  

    ___________________ 

(13) Er bestaat ook nog de mogelijkheid dat BLOSO vak I van het attest invult en de 
gemeente vak II. Er werd echter voor de meest praktische oplossing gekozen. 

(14) Er bestaat ook nog de mogelijkheid dat de Afdeling Jeugd en Sport van de Vlaamse 
Gemeenschap vak I van het attest invult en de gemeente vak II invult. Er werd echter 
voor de meest praktische oplossing gekozen. 

    Voorbeeld 14  

    59.14. Verblijf in een autonoom internaat (d.w.z. een internaat dat niet is verbonden met 
een kleuter- of lagere school (basisschool) gesubsidieerd door de bevoegde Gemeenschap. De 
uitgaven voor kinderoppas worden aan het internaat betaald.  

    => Het Departement Onderwijs van de bevoegde Gemeenschap vult vak I van het attest in. 
Het internaat vult vak II van het attest in.  

    Voorbeeld 15  

    59.15. Verblijf in internaat verbonden met een kleuter- of lagere school (basisschool) 
georganiseerd door de bevoegde Gemeenschap. De uitgaven voor kinderoppas worden aan het 
internaat betaald.  

    Het Departement Onderwijs van de bevoegde Gemeenschap vult vak I van het attest in. Het 
internaat vult vak II van het attest in.(15)  

    ________________ 

(15) Hier bestaat ook de mogelijkheid dat vak I van het attest door de kleuter- of lagere 
school (basisschool) i.p.v. het Departement Onderwijs van de bevoegde Gemeenschap 
wordt ingevuld. 

    Voorbeeld 16  



    59.16. Verblijf in semi-internaat erkend en gesubsidieerd door het Vlaams Fonds voor de 
Sociale-Integratie van Personen met een handicap. De uitgaven voor kinderoppas worden aan 
het semi-internaat betaald.  

    => Het Vlaams Fonds voor de Sociale-Integratie van Personen met een handicap vult vak I 
van het attest in. Het semi-internaat vult vak II van het attest in.  

    Voorbeeld 17  

    59.17. Verblijf in een residentiële dienst voor jongeren (S.R.J.) erkend en gesubsidieerd 
door l'Agence wallonne pour l'Intégration des Personnes Handicapées. De uitgaven voor 
kinderoppas worden aan de residentiële dienst voor jongeren betaald.  

    => L'Agence wallonne pour l'Intégration des Personnes Handicapées vult vak I van het 
attest in. De residentiële dienst voor jongeren vult vak II van het attest in.  

    Voorbeeld 18  

    59.18. Middagtoezicht georganiseerd door een kleuterschool. De uitgaven voor 
kinderoppas worden aan de kleuterschool betaald.  

    => De kleuterschool vult het vak II van het attest in (vak I van het attest moet niet worden 
ingevuld).  

    Voorbeeld 19  

    59.19. Middagtoezicht georganiseerd door een gemeentelijke basisschool. De uitgaven voor 
kinderoppas worden aan de gemeente betaald.  

    => De gemeente (b.v. de directeur van de gemeentelijke basisschool) vult vak II van het 
attest in (vak I van het attest moet niet worden ingevuld).  

    Voorbeeld 20  

    59.20. Een oudervereniging, waarvan het bestuur bestaat uit ouders van leerlingen die aan 
een lagere school onderwijs volgen, organiseert de voor- en naschoolse opvang van de 
kinderen (een uur voor de aanvang van de lessen en twee uur na het einde van de lessen) in de 
gebouwen van de lagere school en de lagere school houdt de administratieve gegevens van de 
leerlingen bij. De uitgaven voor kinderoppas worden aan de oudervereniging betaald.  

    => De lagere school vult vak I van het attest in. De oudervereniging vult vak II van het 
attest in.  

    Voorbeeld 21  

    59.21. Een vriendenkring, samengesteld uit oud-leerlingen, oud-leerkrachten en 
leerkrachten van een lagere school, organiseert de voor- en naschoolse opvang van de 
kinderen (een uur voor de aanvang van de lessen en twee uur na het einde van de lessen) in de 
gebouwen van de lagere school en de lagere school houdt de administratieve gegevens van de 
leerlingen bij. De uitgaven voor kinderoppas worden aan de vriendenkring betaald.  



    => De lagere school vult vak I van het attest in. De vriendenkring vult vak II van het attest 
in.  

    Voorbeeld 22  

    59.22. Een sportkamp voor kinderen wordt georganiseerd door een commerciële 
onderneming gevestigd in het Franse Gewest. De uitgaven worden aan de commerciële 
onderneming betaald.  

    => Er kan geen attest worden uitgereikt (16).  

    _________________ 

(16) Sportkampen georganiseerd met winstoogmerk komen immers niet in aanmerking voor 
subsidiëring door de Franse Gemeenschap. 

    Voorbeeld 23  

    59.23. De opvang van zieke kinderen georganiseerd in de Franse Gemeenschap door een 
instelling die zich bij ONE heeft gemeld krachtens een bij decreet opgelegde of reglementaire 
verplichting. De uitgaven worden betaald aan de instelling die de opvang van zieke kinderen 
organiseert.  

    => ONE vult vak I van het attest in. De gemelde instelling vult vak II van het attest in (17).  

    _________________ 

(17) In de Franse Gemeenschap worden de instellingen die zich bij ONE hebben gemeld 
krachtens een bij decreet opgelegde of reglementaire verplichting beschouwd als erkend, 
gesubsidieerd of gecontroleerd door ONE (art. 162, 7de lid, Memorie van toelichting, 
Doc. 51 2098/001, blz. 104 en 105). Elke opvangvoorziening die regelmatig opvang van 
kinderen van 0 tot 12 jaar organiseert moet zich echter vooraf melden bij ONE (art. 6, § 
1, Decreet van 17 juli 2002 houdende hervorming van de "Office de Naissance et de 
l'Enfance", afgekort "ONE", BS 2.8.2002, inwerkingtreding 1.8.2002). 

    b) Voorbeelden m.b.t. het invullen van de rubrieken 5 tot 8 van vak II  

    Voorbeeld 1  

    60.1. Jonas, geboren op 3.3.2003, verblijft in een kinderdagverblijf dat is erkend, 
gesubsidieerd of wordt gecontroleerd door K & G. In 2005 is een bedrag van 1.875,00 EUR 
betaald voor kinderopvang.  
Dit bedrag heeft betrekking op de opvang van Jonas van 1 december 2004 tot 30 november 
2005, namelijk 100 dagen aan 15,00 EUR per dag en 50 halve dagen aan 7,50 EUR per dag.  

    Vak II van het attest :  

    5. Periode waarin het kind is opgevangen : 1.12.2004 tot 30.11.2005  
    6. Aantal opvangdagen : 150 dagen  



    7. Dagtarief : 15,00 EUR /dag (100 dagen) en 7,50 EUR (50 dagen)  
    8. Totaal ontvangen bedrag : 1.875,00 EUR  

    Voorbeeld 2  

    60.2. Lara, geboren op 5.6.2003, wordt in een crèche erkend door ONE opgevangen. De 
ouders doen in 2005 de volgende betalingen :  

• op 12.1.2005 : 100,00 EUR (opvang 1.12 tot 31.12.2004 : 8 dagen aan 10,00 EUR/dag 
en 4 halve dagen aan 5,00 EUR/dag)  

• op 7.2.2005 : 204,00 EUR (opvang 1.1 tot 31.1.2005 : 16 dagen aan 12,00 EUR/dag 
en 2 halve dagen aan 6,00 EUR/dag)  

• op 7.3.2005 : 198,00 EUR (opvang 1.2 tot 28.2.2005 : 15 dagen aan 12,00 EUR/dag 
en 3 halve dagen aan 6,00 EUR/dag)  

• op 5.4.2005 : 216,00 EUR (opvang 1.3 tot 31.3.2005 : 18 dagen aan 12,00 EUR/dag)  
• op 4.5.2005 : 234,00 EUR (opvang 1.4 tot 30.4.2005 : 17 dagen aan 12,00 EUR/dag 

en 5 halve dagen aan 6,00 EUR/dag)  
• op 7.6.2005 : 234,00 EUR (opvang 1.5 tot 31.5.2005 : 16 dagen aan 12,00 EUR/dag 

en 7 halve dagen aan 6,00 EUR/dag)  
• op 6.7.2005 : 198,00 EUR (opvang 1.6 tot 30.6.2005 : 15 dagen aan 12,00 EUR/dag 

en 3 halve dagen aan 6,00 EUR/dag)  
• op 5.8.2005 : 120,00 EUR (opvang 1.7 tot 31.7.2005 : 10 dagen aan 12,00 EUR/dag)  
• op 7.9.2005 : 132,00 EUR (opvang 1.8 tot 31.8.2005 : 10 dagen aan 12,00 EUR/dag 

en 2 halve dagen aan 6,00 EUR/dag)  
• op 6.10.2005 : 240,00 EUR (opvang 1.9 tot 30.9.2005 : 18 dagen aan 12,00 EUR/dag 

en 4 halve dagen aan 6,00 EUR/dag)  
• op 8.11.2005 : 252,00 EUR (opvang 1.10 tot 31.10.2005 : 19 dagen aan 12,00 

EUR/dag en 4 halve dagen aan 6,00 EUR/dag)  
• op 8.12.2005 : 222,00 EUR (opvang 1.11 tot 30.11.2005 : 17 dagen aan 12,00 

EUR/dag en 3 halve dagen aan 6,00 EUR/dag)  

    Totaal bedrag betaald in 2005 : 2.350,00 EUR  

    Het kinderdagverblijf stelt een afzonderlijke bijlage overeenkomstig de richtlijnen 
opgenomen onder nr. 53.  
De rubrieken 5 tot 8 worden als volgt op de bijlage weergegeven.  

    5. Periode waarin het kind is opgevangen : 1.12.2004 tot 30.11.2005  
    6. Aantal opvangdagen : 216 dagen  
    7. Dagtarief : 10,00 EUR/dag; 5,00 EUR/dag; 12,00 EUR/dag en 6,00 EUR/ dag  
    8. Totaal ontvangen bedrag : 2.350,00 EUR  

    Detail :  

    1.12 tot 31.12.2004 : 8 dagen aan 10,00 EUR/ dag en 4 halve dagen aan 5,00 EUR/dag  
    1.1 tot 31.1.2005 : 16 dagen aan 12,00 EUR/dag en 2 halve dagen aan 6,00 EUR/dag  
    1.2 tot 28.2.2005 : 15 dagen aan 12,00 EUR/dag en 3 halve dagen aan 6,00 EUR/dag  
    1.3 tot 31.3.2005 : 18 dagen aan 12,00 EUR/dag  
    1.4 tot 30.4.2005 : 17 dagen aan 12,00 EUR/dag en 5 halve dagen aan 6,00 EUR/dag  
    1.5 tot 31.5.2005 : 16 dagen aan 12,00 EUR/dag en 7 halve dagen aan 6,00 EUR/dag  



    1.6 tot 30.6.2005 : 15 dagen aan 12,00 EUR/dag en 3 halve dagen aan 6,00 EUR/dag  
    1.7 tot 31.7.2005 : 10 dagen aan 12,00 EUR/dag  
    1.8 tot 31.8.2005 : 10 dagen aan 12,00 EUR/dag en 2 halve dagen aan 6,00 EUR/dag  
    1.9 tot 30.9.2005 : 18 dagen aan 12,00 EUR/dag en 4 halve dagen aan 6,00 EUR/dag  
    1.10 tot 31.10.2005 : 19 dagen aan 12,00 EUR/dag en 4 halve dagen aan 6,00 EUR/dag  
    1.11 tot 30.11.2005 : 17 dagen aan 12,00 EUR/dag en 3 halve dagen aan 6,00 EUR/dag  

    Voorbeeld 3  

    60.3. Casimir, geboren op 18.1.1995, neemt van 3.7.2005 tot 8.7.2005 deel aan een 
multisportkamp voor 10- tot 12-jarigen ingericht door een ADEPS-sportcentrum. Voor de 
deelname aan dit multisportkamp wordt in 2005 145,20 EUR betaald.  

    Vak II van het attest :  

    5. Periode waarin het kind is opgevangen : 3.7.2005 tot 8.7.2005  
    6. Aantal opvangdagen : 6 dagen  
    7. Dagtarief : 24,20 EUR/dag (18)  
    8. Totaal ontvangen bedrag : 145,20 EUR  

    _________________ 

(18) Aangezien het sportkamp 6 dagen duurt en de deelnameprijs een totaal is voor de 6 
dagen, wordt voor de berekening van het dagtarief de totale deelnameprijs gedeeld door 
het aantal dagen dat het sportkamp duurt (zie nrs 28 en 51, 7°).  

    Voorbeeld 4  

    60.4. Gerd, geboren op 18.1.1995, neemt van 4.7.2005 tot 8.7.2005 deel aan een 
avonturenkamp voor 10- tot 12-jarigen ingericht door een BLOSO-centrum. De deelnameprijs 
voor dit avonturenkamp is 175,50 EUR. BLOSO kent aan leden van een gezin met drie 
kinderen ten laste een korting van 15% toe. De ouders kunnen deze korting genieten en 
betalen bijgevolg slechts 149,18 EUR.  

    Vak II van het attest :  

    5. Periode waarin het kind is opgevangen : 4.7.2005 tot 8.7.2005  
    6. Aantal opvangdagen : 5 dagen  
    7. Dagtarief : 29,84 EUR/dag (19)  
    8. Totaal ontvangen bedrag : 149,18 EUR  

    ___________________ 

(19) Aangezien het avonturenkamp 5 dagen duurt en de deelnameprijs een totaal is voor de 5 
dagen, wordt voor de berekening van het dagtarief de totale deelnameprijs, na aftrek van 
de toegekende korting gedeeld door het aantal dagen dat het sportkamp duurt (zie nrs. 28 
en 51, 7°). 

    Voorbeeld 5  



    60.5. Jacobien, geboren op 10.11.1995, verblijft gedurende het schooljaar 2004-2005 van 
maandag tot vrijdag in een autonoom internaat dat gesubsidieerd is door de Vlaamse 
Gemeenschap. Vanaf het schooljaar 2005-2006 verblijft zij niet meer op internaat. Het 
jaarforfait voor het schooljaar 2004-2005 bedraagt 2.340,00 EUR. Dit bedrag wordt niet in 
één maal betaald maar de ouders verrichten op de 15de van elke maand van de maanden 
september tot juni een overschrijving van 234,00 EUR. In 2005 hebben de ouders dus 6 x 
234,00 EUR = 1.404,00 EUR betaald. Tijdens de periode 1.1.2005 tot 30.6.2005 verbleef zij 
in totaal 108 dagen op internaat.  

    Vak II van het attest :  

    5. Periode waarin het kind is opgevangen : van 1.1.2005 tot 30.6.2005  
    6. Aantal opvangdagen : 108 dagen  
    7. Dagtarief : 13,00 EUR/dag  
    8. Totaal ontvangen bedrag : 1.404,00 EUR  

    Voorbeeld 6  

    60.6. Arno, geboren op 12.12.1996, gaat naar de lagere school. De lagere school biedt aan 
de ouders voor- en naschoolse opvang aan, namelijk :  

• ’s morgens vanaf 7 uur tot 8u15;  
• ’s avonds vanaf 15u15 tot 18u;  
• op woensdagnamiddag van 12u05 tot 14u.  

    De prijs hiervoor bedraagt 0,74 EUR per begonnen half uur en de kosten worden verrekend 
via de schoolrekening.  
De prijs voor het middagverblijf bedraagt 0,12 EUR per dag en wordt eveneens via de 
schoolrekening verrekend. De school bezorgt in 2005 vier maal per jaar een schoolrekening 
aan de ouders en de ouders betalen deze onmiddellijk via een bankoverschrijving. De vier 
schoolrekeningen die in 2005 betaald werden hebben betrekking op de gemaakte kosten (die 
de bovenvermelde opvang bevatten) voor de volgende periodes :  

• van 1 november 2004 tot 31 december 2004 :  
betaald bedrag voor- en naschoolse opvang : 123,58 EUR  
betaald bedrag middagverblijf : 3,24 EUR  

• van 1 januari 2005 tot 31 maart 2005 :  
betaald bedrag voor- en naschoolse opvang : 170,20 EUR  
betaald middagverblijf : 4,56 EUR  

• van 1 april 2005 tot 30 juni 2005 :  
betaald bedrag voor- en naschoolse opvang : 190,92 EUR  
betaald middagverblijf : 5,04 EUR  

• van 1 september tot 31 oktober 2005 :  
betaald bedrag voor- en naschoolse opvang : 142,08 EUR  
betaald middagverblijf : 3,84 EUR  

    Totaal bedrag betaald aan voor- en naschoolse opvang, alsook middagverblijf : 643,46 
EUR  
    Totaal aantal oppasdagen : 177 dagen  



    Mogelijkheid 1 : Er wordt één attest voor de verschillende opvangactiviteiten opgesteld.  

    Vak II van het attest :  

    5. Periode waarin het kind is opgevangen : van 1.11.2004 tot 31.10.2005  
    6. Aantal opvangdagen : 177  
    7. Dagtarief : / (20)  
    8. Totaal ontvangen bedrag : 643,46 EUR  

    _________________ 

(20) Het dagtarief moet in dit geval niet vermeld worden aangezien de maximum uitgave per 
dag - 6,78 EUR (=( 9 halve uren x 0,74 EUR/half uur) + 0,12) - het grensbedrag van 
11,20 EUR niet overschrijdt. 

    Mogelijkheid 2 : Er worden twee attesten voor de verschillende opvangactiviteiten 
opgesteld.  

    Vak II van het attest betreffende de voor- en naschoolse opvang :  

    5. Periode waarin het kind is opgevangen : van 1.11.2004 tot 31.10.2005 betreffende voor- 
en naschoolse opvang  
    6. Aantal opvangdagen : 177  
    7. Dagtarief : / (21)  
    8. Totaal ontvangen bedrag : 626,78 EUR  

    ___________________ 

(21) Het dagtarief moet in dit geval niet vermeld worden aangezien de maximum uitgave per 
dag - 6,78 EUR (= (9 halve uren x 0,74 EUR/half uur) + 0,12) - het grensbedrag van 
11,20 EUR niet overschrijdt. 

    Vak II van het attest betreffende het middagtoezicht:  

    5. Periode waarin het kind is opgevangen : van 1.11.2004 tot 31.10.2005 betreffende 
middagtoezicht  
    6. Aantal opvangdagen : 139  
    7. Dagtarief : / (22)  
    8. Totaal ontvangen bedrag : 16,68 EUR  

    ___________________ 

(22) Het dagtarief moet in dit geval niet vermeld worden aangezien de maximum uitgave per 
dag - 6,78 EUR (= (9 halve uren x 0,74 EUR/half uur) + 0,12) - het grensbedrag van 
11,20 EUR niet overschrijdt. 

9. Terugbetaling in geval van niet deelname van een kind aan een opvang  



    61. Wanneer de ouders de deelname van een kind aan een opvang reeds vooruit hebben 
betaald (bv. sportkamp, vakantiekamp, ...), kan de instelling in bepaalde gevallen, wanneer 
een kind uiteindelijk niet deelneemt, het deelnemingsgeld na eventuele inhouding van 
annuleringskosten terugbetalen. In dat geval mag de instelling geen attest uitreiken. Er heeft 
immers geen opvang plaatsgevonden. Om dezelfde reden mag ook voor de annuleringskosten 
geen attest worden uitgereikt.  

    Er kan bijgevolg evenmin een attest worden uitgereikt wanneer het kind niet deelneemt aan 
de opvangactiviteit, terwijl de ouders de deelnemingsprijs reeds hebben betaald maar de 
instelling deze niet wil terugbetalen.  

    Hetzelfde geldt ook nog voor toeslagen die eventueel aan belastingplichtige worden 
aangerekend, bijvoorbeeld in geval van afwezigheid zonder verwittiging of bij laattijdige 
verwittiging.  

VIII. ONVERENIGBAARHEID  

    62. Krachtens artikel 114, WIB 92, kan de aftrek van de uitgaven voor kinderoppas niet 
samengaan met de in artikel 132, 1ste lid, 6°, WIB 92, vermelde bijkomende toeslag op de 
belastingvrije som van 325,00 EUR (geïndexeerd bedrag voor aj. 2006 : 460,00 EUR) per 
kind ten laste dat de leeftijd van 3 jaar niet heeft bereikt op 1 januari van het aanslagjaar.  

    Die onverenigbaarheid geldt per kind en niet per gezin.  

    Aangezien artikel 132, 1ste lid, 6°, WIB 92, en de leeftijd van 3 jaar onveranderd zijn 
gebleven voor de toepassing van de bijkomende toeslag op de belastingvrije som, bestaat de 
onverenigbaarheid alleen voor kinderen die op 1 januari van het aanslagjaar nog geen 3 jaar 
zijn.  

    63. De keuze voor de ene of de andere maatregel (aftrek van de uitgaven voor kinderoppas 
of bijkomende toeslag op de belastingvrije som) komt toe aan de belastingplichtige; deze zal 
dus bij het invullen van zijn aangifte in de personenbelasting de keuze moeten maken voor elk 
kind dat aan de voorwaarden voldoet. Deze keuze is evenwel niet onherroepelijk.  

    In de praktijk zal de belastingplichtige verzocht worden op zijn belastingaangifte te 
vermelden :  

1° enerzijds, het aantal kinderen ten laste die op 1 januari van het aj. minder dan 3 jaar oud 
zijn en waarvoor geen aftrek van uitgaven voor kinderopvang wordt gevraagd; die 
kinderen geven dus automatisch recht op de bijkomende toeslag op de belastingvrije som 
van 325,00 EUR (geïndexeerd bedrag voor aj. 2006 : 460,00 EUR) per kind (waarbij een 
gehandicapt voor twee wordt gerekend);  

2° anderzijds, het bedrag van de aftrekbare uitgaven voor kinderoppas m.b.t. de andere dan 
de sub 1° hierboven bedoelde kinderen.  

    64. De aanslagambtenaar zal niettemin moeten nagaan of in beide gevallen aan de 
wettelijke voorwaarden is voldaan.  



    De belastingplichtige die bij de ontvangst van zijn aanslagbiljet meent overbelast te zijn en 
de reden hiervan wijt aan de oorspronkelijk gemaakte keuze tussen de twee hierboven 
uiteengezette maatregelen, zal alsnog de herziening van zijn belastingtoestand kunnen vragen.  

IX. INVULLEN VAN DE AANGIFTE  

    65. De uitgaven voor kinderoppas worden op de aangifte in de personenbelasting, 
aanslagjaar 2006, inkomsten van het jaar 2005, in het vak VII. "Vorige verliezen en aftrekbare 
bestedingen" tegenover de code 1384 vermeld.  

    Enkel diegene die de uitgaven voor kinderoppas heeft betaald (als schuldenaar aangeduid 
op het attest of eventueel op basis van andere afdoende bewijsstukken, zie nr. 57), kan indien 
alle andere voorwaarden voor de aftrek vervuld zijn de aftrek van de uitgaven voor 
kinderoppas vragen.  

    De belastingplichtige vult het bedrag in aan de hand van de attesten of eventueel andere 
afdoende bewijsstukken. Hij moet echter het aftrekbare bedrag voor de opvangdagen 
waarvoor hij per opvangdag meer dan 11,20 EUR heeft betaald, zelf beperken tot 11,20 EUR.  

    66. Wanneer een gemeenschappelijke aanslag wordt gevestigd, is het van geen belang op 
naam van welke echtgenoot het attest is opgemaakt.  

    Overeenkomstig artikel 105, WIB 92, worden de uitgaven voor kinderoppas immers steeds 
samengevoegd en evenredig aangerekend op de totale netto-inkomens van beide 
belastingplichtigen Eénvoudigheidshalve werd er dan ook maar één code in de aangifte 
voorzien. In dat vak moet dan ook het totale maximumbedrag van de aftrekbare uitgave voor 
kinderoppas worden vermeld, ongeacht of het attest op naam van één van de echtgenoten dan 
wel op naam van beide echtgenoten is opgemaakt.  

Voorbeelden  

    Voorbeeld 1  

    67.1. Sarah, geboren op 5.12.2004, wordt opgevangen in een kinderdagverblijf erkend door 
Kind en Gezin. Voor de uitgaven voor kinderoppas, betaald in 2005, ontvangt haar 
alleenstaande moeder een fiscaal attest van het voormelde kinderdagverblijf. Het attest 
vermeldt naast de andere verplichte gegevens het volgende :  

• periode waarin het kind is opgevangen : 1.3.2005 tot 30.11.2005  
• aantal opvangdagen : 150  
• dagtarief : 10,00 EUR  
• totaal ontvangen bedrag : 1.500,00 EUR  

    De moeder die in 2005 bezoldigingen als werkneemster heeft ontvangen, vermeldt 
tegenover de code 1384 van de aangifte in de personenbelasting van aanslagjaar 2006 
(inkomstenjaar 2005) 1.500,00 EUR.  

    Voorbeeld 2  



    67.2. Milan, geboren op 4.6.1995, wordt tijdens het schooljaar opgevangen in de voor- en 
naschoolse opvang van de lagere school. In de zomervakantie van 4.7.2005 tot 8.7.2005 
neemt hij deel aan een roeisportkamp georganiseerd door een ADEPS-centrum. De gehuwde 
ouders van Milan ontvangen drie attesten (23).  

    ________________ 

(23)   De attesten vermelden alle verplichte gegevens. 

    Een eerste attest uitgereikt door de lagere school vermeldt o.a. het volgende :  

• periode van opvang : 1.1.2005 tot 30.6.2005  
• aantal opvangdagen : 100  
• dagtarief : (hier wordt niets vermeld door de lagere school aangezien het dagtarief 

minder dan 11,20 EUR bedraagt)  
• totaal betaald bedrag : 380,00 EUR  

    Een tweede attest eveneens uitgereikt door de lagere school vermeldt o.a. het volgende :  

• periode van opvang : 1.9.2005 tot 31.12.2005  
• aantal opvangdagen : 60  
• dagtarief : (hier wordt niets vermeld door de lagere school aangezien het dagtarief 

minder dan 11,20 EUR bedraagt)  
• totaal betaald bedrag : 220,00 EUR  

    Een derde attest uitgereikt door een ADEPS-centrum vermeldt o.a. het volgende :  

• periode van opvang : 4.7.2005 tot 8.7.2005  
• aantal opvangdagen : 5  
• dagtarief : 19,24 EUR  
• totaal betaald bedrag : 96,20 EUR  

    De ouders vermelden tegenover de code 1384 van de aangifte in de personenbelasting 
aanslagjaar 2006 (inkomstenjaar 2005) 656,00 EUR, namelijk 380,00 EUR + 220,00 EUR + 
(5 dagen x 11,20 EUR/dag).  

    Voorbeeld 3  

    67.3. Bram, geboren op 25.10.1995, neemt van 18.7.2005 tot 22.7.2005 aan een scherm- en 
omnisportkamp in een BLOSO-centrum. Zijn wettelijk samenwonende ouders betalen 182,60 
EUR aan het BLOSO-centrum. De mutualiteit, waarbij de ouders zijn aangesloten, betaalt in 
2005 aan de ouders 50,00 EUR voor de deelname door Bram aan het sportkamp.  

    Voor de uitgaven voor kinderoppas, betaald in 2005, ontvangen de ouders een fiscaal attest 
van het BLOSO-centrum. Het attest vermeldt naast de andere verplichte gegevens het 
volgende :  

• periode waarin het kind is opgevangen : 18.7.2005 tot 22.7.2005  
• aantal opvangdagen : 5  



• dagtarief : 36,52 EUR  
totaal ontvangen bedrag : 182,60 EUR  

    De ouders vermelden tegenover de code 1384 van de aangifte in de personenbelasting 
aanslagjaar 2006 (inkomstenjaar 2005) 56,00 EUR (5 dagen x 11,20 EUR/dag).  

    Met de tussenkomst door de mutualiteit die de ouders verkrijgen in het kader van een 
verzekering afgesloten bij de mutualiteit moet geen rekening worden gehouden (zie ook nr. 
51, 8°).  

X. INWERKINGTREDING  

    68. De richtlijnen opgenomen in deze circulaire zijn van toepassing vanaf het aanslagjaar 
2006 (inkomstenjaar 2005).  

    Voor de Administrateur-generaal  
van de Belastingen en de Invordering :  

De Directeur,  

S. QUINTENS  
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