
ATTEST NR. 281.86   (JAAR VAN DE UITGAVEN .…..) 
 

Dit attest geldt als jaarlijks attest uitgereikt overeenkomstig artikel 6318/8, van het 
koninklijk besluit tot uitvoering van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 
1992 (KB/WIB 92), met het oog op de toekenning van de belastingvermindering 

voor kinderoppas (1)     
 

 
Naam van de instantie of de persoon (hierna ‘de instantie’) die instaat voor de opvang 
(2): 
……………………………………………………………………………………………………… 
KBO nr. (facultatief): ……………………..………………………………………………………. 
Straat: ……………………………………………………………………………… Nr.: ……...... 
Postcode: ……………… Gemeente: …………………………………………………………...   

 
Vak I (dit vak moet niet altijd worden ingevuld – zie bericht) 
 
De instantie die instaat voor de opvang verklaart dat zij (aankruisen wat van toepassing is): 
 

□ is vergund, erkend, gesubsidieerd of gecontroleerd door of onder toezicht staat van of een 
kwaliteitslabel heeft ontvangen van Kind en Gezin / Opgroeien regie, het ‘Office de la 
Naissance et de l’Enfance’ of de regering van de Duitstalige Gemeenschap  

□ is vergund, erkend, gesubsidieerd of gecontroleerd door de lokale openbare besturen of 
openbare besturen van de gemeenschappen of gewesten  

□ is vergund, erkend, gesubsidieerd of gecontroleerd door of onder toezicht staat van 
buitenlandse openbare instellingen gevestigd in een andere lidstaat van de Europese 
Economische Ruimte 

□ is verbonden met een school gevestigd in de Europese Economische Ruimte of met de 
inrichtende macht van een school gevestigd in de Europese Economische Ruimte,  
 

in de zin van art. 14535, tweede lid, 3°, van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992. 
Wat hiervoor is verklaard, is geldig voor de periode van … / … / 20… tot … / … / 20 …(3) 
 
 
 
Naam en volledig adres van de ‘certificeringsinstantie’ (4) die de opvanginstantie heeft vergund, 
erkend, gesubsidieerd, er een kwaliteitslabel heeft aan toegekend of die deze controleert of er 
toezicht op houdt of die is verbonden met de opvanginstantie in het geval van scholen of hun 
inrichtende machten:  
 

Naam: ……………………………………………………………………………………………… 
KBO nr. (facultatief): ……………………..………………………………………………………. 
Straat: ……………………………………………………………………………… Nr.: ……...... 
Postcode: …………………   Gemeente: ……..………………………………………………… 

 
 

                                                                 
  

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

TBE
Notitie
Speelpleinen/speelinitiatieven georganiseerd door de gemeente: Naam van de werking / gemeente. Speelpleinen/speelinitiatieven georganiseerd door een vzw, vso of feitelijke vereniging:  naam van de eind-verantwoordelijke / naam van de werking

TBE
Notitie
Dit vak moet ENKEL ingevuld worden indien de organisator van het speelinitiatief niet de vergunner is of gelinkt is aan een schoolinstantie. Dus enkel werkingen die georganiseerd worden door een vzw, vso of feitelijke verenigingen dienen dit vak in te vullen. Gemeentelijk georganiseerde werkingen mogen dit leeg laten.

TBE
Notitie
Gegevens van de gemeente/schoolinstantie dat de organiserende werking heeft erkend als feitelijke vereniging en/of subsidies uitschrijft. 

Wauter
Notitie
Eventueel KBO verklaren

TBE
Notitie
KBO= het identificatienummer dat de werking kreeg van de Kruispuntbank van Ondernemingen. Is meestal gelijk aan het btw-nummer.Niet verplicht om in te vullen.

TBE
Notitie
De periode dat de werking een activiteitenaanbod voorziet. Voor speelinitiatieven is dit vaak gefocust op vakantieweken. 



Vak II  
 
1. Volgnummer van het attest: …………………. 
 
2. Gegevens van de schuldenaar van de uitgaven voor kinderoppas:  
 

Naam: ….……………………………………………………………………………………….…… 
Voornaam: ………………………………………….………………………………………….…… 
Identificatienummer van het Rijksregister of, in voorkomend geval, het identificatienummer 
van de KSZ: ……………………………………………………………………………..…….…… 
Straat: …………………………………………………………………………………… Nr.: …..... 
Postcode: …………………   Gemeente: ………………………………………………………… 
 

3.   Gegevens van het kind:  
 

Naam: ………………………………………………………………………………………….…… 
Voornaam: ………………………………………….……………………………………………… 
Identificatienummer van het Rijksregister of, in voorkomend geval, het identificatienummer 
van de KSZ: ….…………………………………..………………………………………………… 
Geboortedatum: …./…./………….. 
Straat: …………………………………………………………………………………… Nr.: ....... 
Postcode: …………………   Gemeente: …...…………………………………………………… 

 
4.   Periode waarin het kind is opgevangen (5):      
 

 

Ondergetekende bevestigt de juistheid van de hierboven vermelde inlichtingen. 
 

  Gedaan te …………………………….., … / … / 20 … 

 

  

Persoon die gemachtigd is de 
opvanginstantie of persoon die instaat voor 
de opvang (2) te verbinden (7). 
 
Naam: ……………………………………………. 
Hoedanigheid: ...………………………………… 
Handtekening:  
 
 
 
…………………………………………………….. 
 

 

Periode  van dd/mm/jjjj  tot  
dd/mm/jjjj 

Aantal 
dagen  

Dagtarief (6) Ontvangen 
bedrag  

Periode 1 
 

    

Periode 2 
 

    

Periode 3 
 

    

Periode 4 
 

    

Totaal  
 

 

 
 

TBE
Notitie
Dit vak moet iedereen verplicht invullen. Dit gebeurt door de werking zelf, niet door de ouder, zoals voorzien het geval was!

TBE
Notitie
De schuldenaar is diegene die het kind ten laste heeft en de uitgave heeft gedaan voor de opvang. (vb1)Het is ook mogelijk dat een ouder geniet van 'fiscaal co-ouderschap'. Beide ouders dienen dan (apart) een fiscaal attest in te dienen voor de door hen betaalde opvangperiode. Beide zullen dan van een fiscaal voordeel kunnen genieten. (vb2)Indien de opvang door een derde wordt betaald, maar in naam van de schuldenaar wordt uitgevoerd, dient hier dus niet de betaler maar de schuldenaar te staan. (vb3)Indien de betaling wordt gedaan door een ouder die het kind niet ten laste heeft, wordt het formulier opgesteld, maar zal die schuldenaar niet kunnen genieten van het belastingsvoordeel. Ook de ouder die het kind wél ten laste heeft ontvangt geen belastingsvoordeel. (vb4) 

TBE
Notitie
Speelpleinen en speelinitiatieven vullen bij voorkeur een zo'n specifiek mogelijke periode in. Indien het kind meer dan 4 periodes deelneemt of indien de werking dit zelf wenst, is het toegestaan om meerdere fiscale attesten (per periode, of per groep van periodes) uit te schrijven.

TBE
Notitie
Aantal dagen die werden betaald in het belastingsjaar én dat het kind effectief aanwezig was. Was het kind op bepaalde betaalde dagen (onwettig) afwezig en/of werden er terugbetalingen gedaan door annulatie, mogen die hier niet worden aangegeven. 

TBE
Notitie
De dagprijs is de prijs dat 1 officiele dag op de werking kost. Indien de organisator met een weektarief werkt, dient met het weektarief te delen door het aantal dagen dat het kind effectief aanwezig was. Het is niet verplicht om hier een prijs te vermelden, tenzij de dagprijs de vastgelegde dagprijslimiet overschrijd. Deze limiet wordt jaarlijks bepaald en dient de organisator zelf op te zoeken. Annulatiekosten of andere kosten mogen hier niet aan toegevoegd worden.

TBE
Notitie
Volledige som die dat belastingsjaar werd betaald. Opgelet: dit gaat enkel over het bedrag dat werd betaald tijdens de periode waar dit attest over gaat. Indien een openingsperiode van de werking doorloopt in het volgende jaar, mogen enkel de dagen ingvuld worden dat werden betaald voor het einde van het jaar. Wordt er pas in het volgende jaar gefactureerd voor de hele afgelopen periode, mag dit niet op hetzelfde attest staan, maar mag dit pas aangegeven worden bij het volgende aanslagjaar.

TBE
Notitie
vb1. De ouders van het kind zijn getrouwd. Het fiscaal attest wordt ingevuld op naam van één van de ouders. Het fiscaal attest wordt automatisch gelinkt aan de ouder die het kind ten laste heeft.  Beide ouders genieten van het (gedeelde) belastingsvoordeel. vb2. De ouders van het ingeschreven kind zijn gescheiden maar maken gebruik van fiscaal co-ouderschap. Voor de weken dat het kind werd ingeschreven door de moeder, wordt er een fiscaal attest opgesteld met de gegevens van de moeder. De andere weken, waar de vader voor heeft betaald, worden vermeld op een tweede fiscaal attest. Beide ouders krijgen afzonderlijk fiscaal voordeel. vb3. De oma van het kind neemt de kosten van het speelinitiatief op zich. Zij schrijft het kind in, in naam van de moeder van het kind. Het fiscaal attest wordt niet op naam van de oma ingevuld, wel op die van de moeder. Het kind is namelijk niet ten laste van de oma, ookal betaalt zij de factuur. De moeder van het kind krijgt het belastingsvoordeel, ookal betaalde zij niet het originele factuur. vb4. De ouders van het ingeschreven kind zijn gescheiden, zonder fiscaal co-ouderschap. Het kind is ten laste van de vader. De moeder schrijft het kind in en betaalt de factuur. Er wordt een fiscaal attest opgemaakt voor de moeder, maar dit wordt niet gekoppeld aan de belastingsaanvraag van de moeder. De moeder ontvangt dus geen belastingsvoordeel. Het fiscaal attest wordt ook niet automatisch gekoppeld aan de vader die het kind wel ten laste heeft. Ook de vader ontvangt geen belastingsvoordeel. 

TBE
Notitie
Eindverantwoordelijke van de werking

TBE
Notitie
Voor het online aangeven van het fiscaal attest is er geen fysieke handtekening nodig. Dit wordt digitaal ondertekend door het inloggen op de website. Indien het attest op fysiek wordt afgeleverd aan de ouders, dient dit wel ondertekend te worden. 



Verduidelijkingen 
 
(1) Dit attest, dat slechts in één exemplaar moet worden ingevuld, moet ter beschikking gehouden worden van de 

administratie door de schuldenaar van de uitgaven voor kinderoppas. De schuldenaar is de persoon die normaal 
gezien gehouden is tot de betaling van de uitgaven voor kinderoppas en die de uitgaven betaalt of draagt. De 
schuldenaar die op het attest wordt vermeld, zal enkel recht hebben op de belastingvermindering indien 
hij het kind fiscaal ten laste heeft of indien hij de helft van het fiscaal voordeel voor kinderen ten laste 
krijgt (fiscaal co-ouderschap), en indien ook aan alle andere wettelijke voorwaarden is voldaan.  

   
(2) Het gaat om: 
 

- de instelling, de opvangvoorziening, het kinderdagverblijf, het onthaalgezin, de school, gevestigd in de 
Europese Economische Ruimte  

- de inrichtende macht van de school gevestigd in de Europese Economische Ruimte 
- het lokale openbare bestuur, het openbare bestuur van de gemeenschap of het gewest  
- de buitenlandse openbare instelling gevestigd in een andere lidstaat van de Europese Economische Ruimte 
- de organisatie gevestigd in de Europese Economische Ruimte die thuisopvang voor zieke kinderen door 

professionele oppassers organiseert 
- de zelfstandige oppasser die een ziek kind oppast in het kader van de beroepsactiviteit die hij (zij) uitoefent in 

de Europese Economische Ruimte. 
 

(3) Enkel in te vullen wanneer de instantie die instaat voor de opvang slechts gedurende een deel van het jaar 
waarvoor het attest wordt opgesteld is vergund, erkend, gesubsidieerd,… 

 
(4) Het gaat om: 
 

- ofwel Kind en Gezin / Opgroeien regie of het ‘Office de la Naissance et de l’Enfance’ of de regering van de 
Duitstalige Gemeenschap 

- ofwel de lokale openbare besturen of openbare besturen van de gemeenschappen of de gewesten 
- ofwel buitenlandse openbare instellingen gevestigd in een andere lidstaat van de Europese Economische 

Ruimte 
- ofwel de school gevestigd in de Europese Economische Ruimte of de inrichtende macht van de school 

gevestigd in de Europese Economische Ruimte waaraan instellingen of opvangvoorzieningen zijn verbonden.  
 
(5) De op het attest vermelde gegevens mogen enkel betrekking hebben op het gedeelte van het jaar dat de 14e 

verjaardag van het kind, of de 21e verjaardag van het kind met een zware handicap, voorafgaat. 
 
(6) Indien meerdere tarieven van toepassing zijn, moet een detail van het aantal opvangdagen per tarief worden 

verstrekt. Het dagtarief moet evenwel alleen worden ingevuld indien het maximumbedrag per oppasdag wordt 
overschreden. Dit bedrag wordt geïndexeerd.  

 
(7) Indien gevolmachtigde, de handtekening laten voorafgaan door ‘bij volmacht’.  
 De handtekening is niet verplicht voor de elektronische verzending van een kopie naar de administratie via de 

toepassing Belcotax-on-web, aangezien de gebruiker zich moet registreren om de toepassing te gebruiken.  
 
 




