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Bijlagen

Fiscaal attest inzake de uitgaven voor de opvang van kinderen
jonger dan 12 jaar of van kinderen met een zware handicap
van minder dan 18 jaar in de Europese Economische ruimte
betaald in inkomstenjaar 2016.
Geachte mevrouw,
Geachte heer,

Zoals naar jaarlijks gebruik, ontvangt elke voorziening voor minderjarigen hierbij 1 voor haar uniek
exemplaar van het blanco attest m.b.t. de aftrek van uitgaven voor kinderopvang (aanslagjaar 2017
- inkomstenjaar 2016).
Vanaf inkomstenjaar 2010 zijn ook de uitgaven voor opvang van kinderen met een zware handicap
van minder dan 18 jaar (dus tot en met 17 jaar) onder bepaalde voorwaarden fiscaal aftrekbaar.
De leeftijdsgrens voor fiscale aftrekbaarheid van kinderopvangkosten werd dus enkel verruimd van
12 tot 18 jaar voor kinderen met een zware handicap zoals gedefinieerd in de fiscale wetgeving1.
Ook kunnen de geleverde blanco attesten gebruikt worden voor de opvang in rechtstreeks
toegankelijke hulp, opvang via noodsituatie en opvang via persoonsvolgende convenant. Ook voor
opvang via volwassenenwerking kan dit gebruikt worden (mogelijk in geval van -18-jarige met
zware handicap1).

1

Voor volledige informatie kan u steeds terecht op de websites van de Federale Overheidsdienst Financiën,
waar u alle inlichtingen kan bekomen : http://financien.belgium.be/nl/ > Particulieren > Belastingvoordelen
> Kinderopvang >Voorwaarden

pagina 1 van 2

De voorwaarde hiervoor is echter zoals steeds dat het gaat om opvang in verblijf/ woonondersteuning en/of
dagbesteding.
Indien u geen blanco attest mocht ontvangen, kan u alsnog een attest bekomen door een mail te sturen naar
clientregistratie@vaph.be met als onderwerp “fiscaal attest – erkenningsnummer”.
Een ouder/persoon die uitgaven inbrengt, moet bij zijn aangifte de nodige bewijsstukken voegen. De
betrokken voorzieningen ontvangen slechts één blanco-exemplaar van het attest. Voor een
belastingplichtige die in 2016 betaalde voor de opvang van een kind jonger dan 12 jaar of van een kind jonger
dan 18 jaar met een zware handicap, 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 2016 erkend en gesubsidieerd werd
door het VAPH.
Het is de bedoeling dat u de attesten bezorgt aan de ouders/belanghebbenden en hen de nodige uitleg
bezorgt of waar nodig ondersteunt. Desgevallend dient er contact opgenomen te worden met de FOD
Financiën of de bevoegde belastingdienst.
Het VAPH kan niet in de plaats treden van de Federale Overheidsdienst Financiën om toelichting te geven bij
deze fiscaal aftrekbare opvangkosten.

Met vriendelijke groeten

James Van Casteren

Administrateur - generaal
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