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Aanvraagformulier voor tussenkomst van het Sociaal Fonds in de kosten voor kinderopvang (0 tot 3 jaar) 

 

Gelieve dit formulier terug te zenden naar uw vakbond. 
 
 
 

 
ALGEMENE GEGEVENS (in te vullen door de werknemer) 

 

 
Werknemer/-ster : ……………….…………………….…………………………………………………………………………………………………… 
Straat   :   …….………………………………………………………………………………………  Nr.   :   ………………..   Bus   :   …………. 
Postcode : …………………….…… Gemeente : ……………………….………………………………………………………………………………. 

 ………….....…/……………….…………………….................. E-mailadres : .......................................................................... 

RijksRegisterNr. : ……………………………………………………….…...…………………………….…………………………………………………. 

IBAN : ……………………………………………………………………………………………………............................................................... 

 
TEWERKGESTELD BIJ DE ONDERNEMING: 
Bedrijf : ………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
Straat : …………………………………………………………………………..………………  Nr. : ……………….. Bus : …………….. 
Postcode : ……………………… Gemeente : ……………………………………………………………………………………………. 
: ….......…/……………….……………………...............................................................................................…….. 

Ondernemingsnr. : …………………………..………………………… RSZ-nr. : …...……………………………………………….. 

 
VERKLAART DAT HET KIND : 
Naam : …………………………………………………………………… Voornaam : …………………………………………………… 
Geboortedatum : ……………………………………………… RijksRegisterNr. : …………………………………………………. 
 gehuisvest is op het adres van de aanvrager. 

 
WERD OPGEVANGEN PER KWARTAAL: 
(Kruis de kwartalen aan en vul het aantal effectieve opvanguren in) 
1. januari – maart :  ………. dagen                                   3. juli – september :  ………. dagen 
2. april – juni :  ………. dagen                                           4. oktober – december :  ………. dagen 

 

 in een kinderkribbe 
 door een geregistreerde onthaalmoeder 

 

 
 

TOE TE VOEGEN BEWIJSSTUKKEN 
 

 
1. Bij de eerste aanvraag dient men een uittreksel van de geboorteakte van het kind of elk ander 

document dat uw afstammingsband bewijst, toe te voegen! 
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2. Gelieve de fiscale fiche / het attest - inzake uitgaven voor de opvang van kinderen van minder dan 

3 jaar – als bijlage mee te sturen! 
 

 
 

Ondergetekende verklaart dat de bovenvermelde gegevens juist zijn en voegt hierbij de vereiste bewijsstukken (Uittreksel 
v/d geboorteakte & fiscaal attest van de opvangdienst) waaruit het aantal dagen van effectieve kinderopvang per 
kwartaal blijkt. 

 

 
Te : …………………………………… Datum : ………/………/….……….. 

 
Handtekening : 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Belangrijk : 
 

Uw gegevens worden door het Fonds op een automatische wijze bewaard en verwerkt met het oog op een 
eventuele toekenning van voordelen van bestaanszekerheid. 

Overeenkomstig de wet tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer heeft u het recht deze gegevens te 
raadplegen of te verbeteren. 

 
Te vervullen voorwaarden : 

 

(1)   Vanaf april 2018 kunnen aanvragen op basis van het ‘Fiscaal Attest voor het Kalenderjaar 2017’, 
ingediend worden. De volgende jaren zal dit steeds kunnen op basis van het fiscaal attest van het 
vorige kalenderjaar. 

 

(2)   De premie bedraagt €5 per dag met een max. van €600 per jaar. 
 

(3)   De premie wordt enkel toegekend als beide bewijsstukken aangeleverd zijn en aan alle voorwaarden 
wordt voldaan. 

 

(4)   De werknemer/-ster moet gedurende de periode van de kinderopvang door een arbeidsovereenkomst 
verbonden zijn aan een werkgever die  ressorteert onder het Paritair Comité voor de Kappers, 
Schoonheidszorgen en Fitness [Paritair Comité 314 met RSZ-kennummers 123 of 223]. 

(5)  De premie is enkel van toepassing voor het aantal dagen tewerkstelling onder het Paritair Comité 314. 

(6)   Wanneer de beide ouders werken voor het Paritair Comité 314, hebben beide ouders recht op de 
tussenkomst. 
Als beide ouders op het ogenblik van aanvraag bij dezelfde werkgever werkzaam zijn, mag de premie 
maar aan slechts één van de ouders betaald worden. 
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