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Programmawet van 8 april 2003 (BS 17 april 2003)1 

 

TITEL V. - Financiën 

HOOFDSTUK I. 

Wijziging van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 ter 

bevordering van de opvang van kinderen van minder dan 3 jaar 

 

 

 

Art. 104. In titel II, hoofdstuk II, afdeling IV, onderafdeling III, van het Wetboek van de 

inkomstenbelastingen 1992, wordt een artikel 52bis ingevoegd, dat luidt als volgt : 

« Art. 52bis. - De sommen die een belastingplichtige, die in artikel 23, §1, 1° en 2°, vermelde 

winst of baten verkrijgt, werkelijk heeft betaald ten gunste van een collectieve voorziening voor 

kinderdagopvang2, worden onder de volgende voorwaarden als beroepskosten aangemerkt : 

1° de opvangvoorziening is erkend (vergund) of gesubsidieerd door of staat onder toezicht van 

Kind en Gezin, het Office de la naissance et de l'enfance of de Executieve van de Duitstalige 

Gemeenschap; 

2° de sommen zijn rechtstreeks of door tussenkomst van de in 1° vermelde bevoegde instelling 

aan de opvangvoorziening gestort overeenkomstig de toepasselijke reglementering van de 

betreffende gemeenschap; 

3° de sommen worden door de opvangvoorziening gebruikt om werkingskosten en uitgaven voor 

infrastructuur of voor uitrusting te financieren die nodig zijn voor het creëren, vanaf 1 januari 

2003, van opvangplaatsen voor kinderen van minder dan drie jaar, die voldoen aan de door de 

betreffende gemeenschap gestelde voorwaarden, of voor het behoud van de aldus gecreëerde 

plaatsen; 

4° de sommen mogen niet worden gebruikt voor de betaling van de normale tussenkomst van de 

ouders voor de oppas van hun kinderen; 

5° de sommen die als beroepskosten in aanmerking kunnen worden genomen, mogen per 

belastbaar tijdperk niet meer bedragen dan 5.250 EURO3 per in 3° vermelde opvangplaats;  

6° de bevoegde instelling verstrekt jaarlijks per opvangvoorziening aan de belastingplichtige die 

de sommen heeft gestort, een document waarin ze verklaart dat aan de voorwaarden vermeld in 

dit artikel is voldaan en waarin ze zowel het bedrag dat is gebruikt voor het creëren of behouden 

van in 3° vermelde opvangplaatsen, als het aantal desbetreffende plaatsen opgeeft. » 

 

Art. 105. Dit hoofdstuk is van toepassing op de sommen die werkelijk werden betaald vanaf  

1 januari 2003. 

                                                           
1 uittreksel uit de programmawet 
2 het fiscaal attest voor bedrijven is terug te vinden op: 
  http://www.kindengezin.be/kinderopvang/werkgever/belastingen/ 
3 inkomsten 2014 (aanslagjaar 2015): 7.990 euro 

 

Nieuwe terminologie omwille van het decreet Kinderopvang van 20 april 2012 is ingevoegd 

tussen haakjes. 
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Overeenkomst tussen de Federale Minister van Financiën en de 

Gemeenschapsministers bevoegd voor de kinderopvang 

betreffende de fiscale aftrek van sommen gestort aan collectieve 

voorzieningen voor kinderopvang ter uitvoering van artikel 52bis 

van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992. 

 

 

Gelet op het belang van kinderopvang als middel om arbeid en gezin zinvol en efficiënt op elkaar 

af te stemmen, zodat mannen en, bij uitstek, vrouwen en sociaal kwetsbare groepen kunnen 

participeren aan de arbeidsmarkt; 

 

Gelet op de Europese doelstelling om de arbeidsmarktparticipatie betekenisvol te vergroten, zowel 

globaal als wat het aandeel van vrouwen daarin betreft; 

 

Gelet op het Belgisch engagement, aangegaan door de federale regering te Barcelona, in het 

kader van het Europese richtsnoer om tegen 2010 te voorzien in een dekkingsgraad van 33% 

voor de kinderopvang van de 0- tot 3-jarigen; 

 

Voortbouwend op het ondersteunende fiscale beleid dat de federale regering met betrekking tot 

de kinderopvangsector voert en ter versterking van het beleid dat de gemeenschappen 

uittekenen, teneinde de kwantiteit en de kwaliteit van het kinderopvangaanbod te verbeteren en 

te optimaliseren; 

 

Verbinden de federale minister van Financiën en de gemeenschapsministers, bevoegd voor 

kinderopvang, zich ertoe impulsen te geven aan het participeren van werkgevers in de sector van 

de kinderopvang.  

In deze context besluiten de betrokken ministers, ter uitvoering van artikel 52bis van het Wetboek 

van de inkomstenbelastingen 1992, een referentiekader te creëren voor de aangeboden fiscale 

aftrekmogelijkheden om ze te kunnen toetsen op hun effect en leggen ze de volgende 

administratieve modaliteiten vast: 

 

  1.a. In het licht van het plaatsenbestand dat bestaat op 31 december 2002, informeren de 

gemeenschappen de federale minister van Financiën door middel van een jaarlijks rapport 

over de evolutie van het kinderopvangaanbod in het algemeen en over het aantal nieuwe 

plaatsen dat wordt gedekt door sommen als bedoeld in artikel 52bis van het Wetboek van 

de inkomstenbelastingen 1992. 

 

b. De gemeenschappen overhandigen hun rapport uiterlijk op 1 april van het jaar dat volgt op 

het referentiejaar.    

 

c. Het eerste referentiejaar is het eerste volledige kalenderjaar dat volgt op de 

inwerkingtreding van artikel 52bis van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992.  
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  2.a. Ten behoeve van de belastingplichtige die sommen die zijn bedoeld in artikel 52bis van het 

Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992, heeft gestort, reiken de in de verschillende 

gemeenschappen bevoegde overheidsinstanties conform het model dat als bijlage bij deze 

overeenkomst is gevoegd, een attest uit met de volgende vermeldingen :  

 

1° het bedrag van de stortingen van het afgelopen jaar; 

 

2° het aantal gecreëerde of behouden plaatsen; 

 

3° de bevestiging dat aan de in artikel 52bis van het Wetboek van de 

inkomstenbelastingen 1992 gestelde voorwaarden is voldaan. Die bevestiging houdt in 

dat: 

 

o de opvangvoorziening ten gunste waarvan dergelijke sommen zijn gestort, door 

hen is erkend (vergund) of gesubsidieerd of onder hun toezicht staat.  In geval 

het gaat om een volledig nieuw initiatief, moet worden bevestigd dat de 

voorgelegde plannen van de in oprichting zijnde opvangvoorziening voldoen aan 

de vereiste voorwaarden opdat die opvangvoorziening zou kunnen worden erkend 

of gesubsidieerd of zou kunnen onder toezicht staan; 

 

o de sommen door de opvangvoorzieningen worden gebruikt om werkingskosten en 

uitgaven voor infrastructuur of voor uitrusting te financieren die nodig zijn voor 

het creëren, vanaf 1 januari 2003, van opvangplaatsen voor kinderen van minder 

dan drie jaar, die voldoen aan de door de betreffende Gemeenschap gestelde 

voorwaarden, of voor het behoud van de aldus gecreëerde plaatsen; 

 

o de sommen niet worden gebruikt voor de betaling van de normale tussenkomst 

van de ouders voor de oppas van hun kinderen; 

 

b. Een gestorte som komt in aanmerking voor de fiscale aftrek als bedoeld in artikel 52bis van 

het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992, als ze bijdraagt tot het creëren of het 

behoud van nieuwe plaatsen of, bij uitzondering, als ze het behoud verzekert van plaatsen 

die, zonder deze bijdrage, niet meer zouden beantwoorden aan erkennings- of 

toezichtsvoorwaarden om veiligheidsredenen in het algemeen of om redenen van 

brandveiligheid in het bijzonder.    

 

  3. Werkgevers die vóór 31 december 2002 plaatsen hebben gecreëerd in door de 

gemeenschappen erkende (vergunde) of gesubsidieerde opvangvoorzieningen of in 

opvangvoorzieningen die onder hun toezicht staan, kunnen voor sommen die aan die 

opvangvoorzieningen worden gestort na de inwerkingtreding van artikel 52bis van het 

Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992, eveneens van de fiscale aftrekmogelijkheden 

gebruik maken, als deze sommen op een in punt 2.a. bedoeld attest worden opgenomen.  
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  4. Deze overeenkomst en de effecten van de maatregelen genomen door de federale Staat en 

de gemeenschappen worden om de vijf jaar gezamenlijk geëvalueerd, inzonderheid op 

basis van het geheel van de geïnvesteerde sommen en de daarmee overeenstemmende 

plaatsen.  

 

 

Gesloten te ……………………, …………………… 

 

 

 

 

 

 

Voor de Vlaamse gemeenschap, 

Adelheid Byttebier 

Minister van Welzijn, Gezondheid en Gelijke 

Kansen  

Voor de federale Staat, 

Didier Reynders 

Minister van Financiën 

 

Voor de Franse gemeenschap, 

Jean-Marc Nollet 

Minister van Kinderwelzijn, belast met het lager 

onderwijs, de opvang en de opdrachten van het 

ONE 

Voor de Duitstalige gemeenschap, 

Hans Niessen 

Minister van Jeugd en Gezin, Monumenten en 

Landschappen, Gezondheid, Sociale Zaken en 

Gezinspolitiek 

  


