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Bijlagen

Fiscaal attest inzake uitgaven voor de opvang van kinderen
van minder dan 14 jaar of kinderen met een zware handicap
van minder dan 21 jaar in de Europese Economische Ruimte
betaald in inkomstenjaar 2020
Geachte mevrouw
Geachte heer

Naar jaarlijks gewoonte ontvangt elke voorziening voor minderjarigen hierbij een voor haar organisatie uniek
exemplaar van het blanco attest m.b.t. de aftrek van uitgaven voor kinderopvang (aanslagjaar 2021 inkomstenjaar 2020).

Zoals ook vorig jaar bericht, is er sinds 2020 een lichte wijziging tegenover de daaraan voorafgaande jaren.
Het was reeds gekend dat de uitgaven voor de opvang van kinderen jonger dan 12 jaar (dus tot en met 11
jaar) fiscaal aftrekbaar waren sedert inkomstenjaar 2005. Nieuw is evenwel dat vanaf inkomstenjaar 2020 de
leeftijd is opgetrokken van 12 naar 14 jaar (dus tot en met 13 jaar) en van 18 naar 21 jaar (dus tot en met 20
jaar).
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Ook is het maximum van 11,20 euro vanaf inkomsten 2020 gewijzigd naar 13,00 euro. Dit bedrag wordt
voortaan jaarlijks geïndexeerd. U vindt bijkomende informatie op de site van kind en gezin.
(https://www.kindengezin.be/kinderopvang/ouder/belastingen ). De attesten kunnen ook ingezet worden bij
RTH, noodsituatie en ondersteuning binnen persoonsvolgende convenanten.

Een ouder/persoon die uitgaven inbrengt, moet de nodige bewijsstukken bewaren. Hij kan deze ook
toevoegen bij de aangifte.

De betrokken voorzieningen ontvangen slechts één blanco-exemplaar van het attest. Voor een
belastingplichtige die in 2020 betaalde voor de opvang van een kind jonger dan 14 jaar of van een kind
jonger dan 21 jaar met een zware handicap1 , kopieert u dit attest en vult u vak 2 in. Vak 1 van dit attest werd
door het VAPH reeds ingevuld en omvat de bevestiging dat uw voorziening in 2020 erkend en gesubsidieerd
werd door het VAPH.
Indien u van ons geen blanco attest heeft ontvangen en als er echter in 2020 toch een opvang van een –21jarige jongere met zware handicap in uw voorziening werd gerealiseerd, dient u via mail naar
clientregistratie@vaph.be de aanvraag te doen.

Het is de bedoeling dat u in het gepersonaliseerd attest dat u via mail ontvangt, de nodige gegevens van uw
gebruikers invult in vak 2 en dit dan bezorgt aan de ouders/belanghebbenden en hen de nodige uitleg
bezorgt of waar nodig ondersteunt. Desgevallend dient er contact opgenomen te worden met de Federale
Overheidsdienst Financiën of de bevoegde belastingdienst.
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Voor de toepassing van de vernieuwde fiscale wetgeving wordt onder ‘kind met een zware handicap’ verstaan het kind
dat recht heeft op verhoogde kinderbijslag op basis van volgende criteria :
1° ofwel, meer dan 80 pct. lichamelijke of geestelijke ongeschiktheid met 7 tot 9 punten van de graad van
zelfstandigheid gemeten a.h.v. de gids gevoegd bij het K.B. van 3 mei 1991 tot uitvoering van de artikelen 47,
56septies en 63 van de samengeordende wetten betreffende de kinderbijslag voor loonarbeiders en van artikel
96 van de wet van 29 december 1990 houdende sociale bepalingen;
2° ofwel, een totaal van minstens 15 punten, vastgesteld volgens de medisch-sociale schaal overeenkomstig
het K.B. van 28 maart 2003 tot uitvoering van de artikelen 47, 56septies en 63 van de samengeordende wetten
betreffende de kinderbijslag voor loonarbeiders en van artikel 88 van de programmawet (I) van 24 december
2002.
Voor volledige informatie kan u steeds terecht op de websites van de Federale Overheidsdienst Financiën, waar u alle
inlichtingen kan bekomen : www.fiscus.fgov.be > Federale Overheidsdienst Financiën > Particulieren >
Belastingvoordelen > Kinderopvang/Voorwaarden. Als er een administratieve circulaire omtrent deze materie wordt
uitgebracht, kan deze ook geraadpleegd worden op de website www.fisconet.be
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Het VAPH kan niet in hun plaats treden om toelichting te geven bij deze fiscaal aftrekbare opvangkosten.

Met vriendelijke groeten

James Van Casteren
Administrateur-generaal
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