
                        STEUNT ELKANDER V.Z.W. Aansluitingsnummer :  

 

Vrij Sociaal Verzekeringsfonds voor Zelfstandigen 

 

Kolonel Bourgstraat 113 

1140 BRUSSEL Rijksregisternummer:  

  

 

ZELFSTANDIGE KINDEROPVANGERS(-STERS) 
OBJECTIEVE ELEMENTEN VOOR EEN AANVRAAG VOOR VERMINDERING VAN DE VOORLOPIGE BIJDRAGEN 

(ART. 11 § 3, zesde lid, c), KB 38) 

 

 

Naam :  ………………………………………………………………… ...................................................................... 

  

Adres :  ................................................................................................  Postnummer :  ................................................  

 

I. Raming van de bruto-inkomsten in 2019 

 

Let op: Deze tabel moet niet worden gebruikt voor kinderopvangers (-sters) die een forfaitair maandelijks bedrag 

vragen als loon. 

In dat geval kunnen de bruto-inkomsten als volgt worden geschat: door voor elk kind het aantal maanden opvang te 

vermenigvuldigen met het gevraagde maandbedrag en door de bekomen bedragen voor elk kind op te tellen. 

Het fiscaal vrijgesteld inkomen wordt berekend door het aantal dagen per jaar per kind op te tellen en het bekomen 

bedrag te vermenigvuldigen met 17,50 EUR. 

  

Naam van de opgevangen kinderen (1) Aantal voltijdse dagen voor het 

hele jaar 2019 

Aantal halftijdse dagen voor het 

hele jaar 2019 

A………………..…………………….. ………..................................... ………………………………... 

B………………..……………………. ………..................................... ……………………………….. 

C………………..……………………. ………................................... ……………………………….. 

D………………..……………………. ………................................... ……………………………….. 

E………………..…………………….. ……….................................... ………………………………... 

F………………..……………………. ………................................... ……………………………….. 

G………………..……………………. ………................................... ……………………………….. 

H………………..…………………….. ……….................................... ………………………………... 

I………………..……………………. ………................................... ……………………………….. 

J………………..……………………. ………................................... ……………………………….. 

K………………..…………………….. ……….................................... ………………………………... 

L………………..……………………. ………................................... ……………………………….. 

M………………..……………………. ………................................... ……………………………….. 

N………………..…………………….. ……….................................... ………………………………... 

O………………..……………………. ………................................... ……………………………….. 

P………………..……………………. ………................................... ……………………………….. 

Q………………..……………………. 

(1) Gegevens worden uitsluitend gebruikt voor de 

toepassing van Art. 11 §3, al 6, c) van het KB 38 

………................................... ……………………………….. 

 

 

 

 



  

Aantal voltijdse 

dagen 

 Aantal halftijdse 

dagen 

   

(vermenigvuldigen) x  x   

 

Prijs/dag 

  

Prijs/ ½ dag 

   

(is gelijk aan) =  =   

Geraamde bruto-

inkomsten = 

  

+ 

  

= 

 

………………………(a) 

 

 

 

II. Fiscaal vrijgesteld inkomen 

 

 

Aantal voltijdse 

dagen in 2019 

 x 17,50 of ….. 

(dagprijs als het lager is 

dan 17,50 euro) 

=  

………………………(b) 

      

Aantal halftijdse 

dagen in 2019 

 x 17,50 of ….. 

(dagprijs als het lager is 

dan 17,50 euro) 

=  

………………………(c) 

      

   Vrijgesteld inkomen : (b)+(c) =  

………………………(d) 

 

 

 

III.Referte inkomen (Bruto ontvangsten - vrijgestelde inkomsten) 

 

 

Revenu de référence : (a) – (d) =  

 

Ondergetekende verklaart hierbij dat de bovenvermelde gegevens gebaseerd zijn op een objectieve raming. 

 

 

 

 

 

 

 

 Datum : Handtekening : 

 

 

 

 

Belangrijke opmerking  
Er wordt geen enkel recht op uitkering geopende voor de periode waarover er ofwel geen bijdrage werd 
betaald, ofwel verminderde bijdragen werden betaald. 


