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AANVRAAG TOT TERUGBETALING VAN DE KOSTEN BIJ KINDEROPVANG (0 TOT 3 
JAAR) IN 2019 (PSC 149.01) 

IN TE VULLEN DOOR DE ARBEID(ST)ER 

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

Straat: ……………………………………………………………………..………….....................................… Nr: .….… Bus: ................ 

Postcode: ............................. Gemeente: ………………..……………...……….................................................................................. 

Rijksregisternummer: ___ ___ ___ ___ ___ ___ / ___ ___ ___ / ___ ___ Telefoon: ....................................................................... 

E-mail: ...............................................................................................................................................................................................  

Verklaart hierbij: 

recht te hebben op een gedeeltelijke terugbetaling van de gemaakte kosten voor kinderopvang (0 tot 3 jaar) in een erkende 
opvanginstelling voor zijn/haar kind. 

 

De terugbetaling mag gebeuren op onderstaand rekeningnummer  

IBAN:……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
 

  

Toe te voegen bewijsstukken 

Gelieve het fiscaal attest toe te voegen dat Kind & Gezin of l’Office de la Naissance et l’Enfance (ONE) aflevert met     
vermelding van het aantal dagen opvang voor het jaar 2019. Voor buitenlandse werknemers mag een attest  afgeleverd worden 
dat dezelfde gegevens bevat als de fiscale fiche/het attest inzake uitgaven voor kinderopvang.  

 
 

  Datum: …….…. / …….……. / ……………..……… (dd/mm/jjj)   Handtekening werknemer: 
 
    Schrijf hieronder ‘Voor echt en waar verklaard’ : 
 

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

 
 
 
 
 

  



 

 

 

KINDEROPVANG 

Volta fbz betaalt de kosten voor kinderopvang die in 2019 en 2020 plaatsvond terug op voorwaarde dat de arbeid(st)er op het 
moment van het maken van de kosten ressorteert onder de bevoegdheid van het paritair subcomité voor de elektriciens (PSC 
149.01).  
 

• In 2020 kunnen aanvragen op basis van het fiscaal attest voor het kalenderjaar 2019 ingediend worden. 

• In 2021 kunnen aanvragen op basis van het fiscaal attest voor het kalenderjaar 2020 ingediend worden. 
 
Deze terugbetaling geldt voor de kosten voor opvang van kinderen tot de leeftijd van 3 jaar in een gezins- of groepsopvang die 
wordt erkend door Kind & Gezin of l’Office de la Naissance et de l’Enfance (ONE).  
 
Het bedrag van de vergoeding bedraagt € 3 per dag en per kind met een maximum van € 300 per jaar en per kind. De vermelde 
bedragen zijn bruto bedragen. De tussenkomst is vrijgesteld van RSZ, maar niet van bedrijfsvoorheffing. Het is dus een 
belastbare bezoldiging die moet aangegeven worden in de belastingaangifte. Volta fbz stuurt een fiscale fiche met het aan te 
geven bedrag in het jaar volgend op het jaar van de betaling. Zo dient de premie die betaald wordt in 2020 (voor de dagen 
opvang in 2019) aangegeven te worden in 2021 aan de hand van de fiscale fiche 281.10 die de arbeid(st)er ontvangt in 2021. 
 
De arbeid(st)er moet gedurende de periode van de kinderopvang door een arbeidsovereenkomst verbonden zijn aan een 
werkgever die ressorteert onder het PSC 149.01. De premie is enkel van toepassing voor het aantal dagen tewerkstelling onder 
het PSC 149.01. Indien de arbeid(st)er slechts een gedeelte van het jaar ressorteert onder het PSC 149.01, dan wordt de 
premie pro rata berekend. 
 
De terugbetaling gebeurt op basis van het fiscaal attest met de uitgaven voor de kinderopvang waarop de dagen opvang 
worden vermeld voor het jaar voorafgaand aan het jaar waarin het attest werd uitgereikt. Voor buitenlandse werknemers mag 
een attest afgeleverd worden dat dezelfde gegevens bevat als de fiscale fiche/het attest inzake uitgaven voor kinderopvang.  
 
 
 

 

 

 

 

DIT FORMULIER MAG WORDEN OPGESTUURD NAAR VOLTA FBZ, MARLYLAAN 15/8, 
1120 BRUSSEL OF NAAR FBZ-FSE@VOLTA-ORG.BE 

 
 
 
 
 
 
De rechthebbende en de uitbetalingsinstelling worden verzocht de juistheid van alle vermeldingen, inzonderheid het volledig 
rijksregisternummer en datums, te verifiëren en desgevallend, volgens de voorziene procedure, te vragen gegevens te wijzigen. Uw 
persoonsgegevens zullen worden opgenomen in het databestand van het sociaal fonds. De persoonsgegevens die u via dit formulier verstrekt, 
worden verwerkt door het fonds voor bestaanszekerheid voor de sector der elektriciens (Volta fbz-fse). Zij worden verwerkt conform de 
bepalingen van de Europese Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van 27 april 2016. Volta fbz-fse verwerkt de 
persoonsgegevens enkel voor het doeleinde waarvoor ze worden ingezameld, zijnde de wettelijke verplichting tot de regeling en de verzekering 
van de toekenning en uitkering van de aanvullende vergoedingen aan de arbeiders van het PSC 149.01. De persoonsgegevens worden 
ingezameld zolang dit hiervoor nodig is. U heeft het recht om inzage te vragen in uw eigen persoonsgegevens. U kunt uw eigen 
persoonsgegevens opvragen, inkijken en zo nodig laten corrigeren. Om deze rechten uit te oefenen neemt u contact op met het sociaal fonds 
op privacy@volta-org.be.  


