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TUSSENKOMST KOSTEN KINDEROPVANG (0-3 JAAR) 

Met als doel de toegang tot de arbeidsmarkt voor jonge moeders of vaders te bevorderen werd binnen het Paritair Comité 
201 voor de zelfstandige kleinhandel een collectieve arbeidsovereenkomst afgesloten waarbij de bedienden tewerkgesteld 
in de ondernemingen die tot de zelfstandige kleinhandel behoren, een tussenkomst verleend wordt in de kosten voor 
kinderopvang. 

WELK SOORT OPVANG? 

1. De kinderen die jonger zijn dan 3 jaar. 
2. Het kind dat minstens 65 uren per kwartaal wordt opgevangen. 
3. Als de kinderopvang gebeurt in een kinderkribbe, peutertuin of bij een geregistreerde onthaalmoeder (Kind en  

Gezin). 
4. De kinderopvang die in 2017 is geschied of is aangevangen. 

WELKE BEDIENDEN HEBBEN RECHT OP DE TUSSENKOMST? 

1. bedienden uit onderneming die valt onder toepassing van het PC 201. 
2. zowel mannelijke als vrouwelijke bedienden. 
3. voor de kinderen waarvoor kosten voor kinderopvang (zie hierboven) gedragen worden. 
4. voor de kinderen van de bediende of zijn samenwonende en die wonen op het adres van de aanvrager. 

In specifieke niet voorziene gevallen kan de Raad van Beheer van het fonds een beslissing treffen om toch tot de betaling 
van een tussenkomst over te gaan. 

DE BEDIENDE DIE REEDS EEN TUSSENKOMST HEEFT BEKOMEN VOOR EEN KIND DAT WERD OPGEVANGEN IN 

2016, BEHOUDT HET RECHT OP TUSSENKOMST VOOR HETZELFDE KIND, VOOR ZOVER DIT BEANTWOORDT AAN 

DE HIERBOVEN GESTELDE VOORWAARDEN. 

BEDRAG VAN DE TUSSENKOMST? 

De tussenkomst bedraagt forfaitair maximum €195 per kwartaal of maximum €780 per jaar en per kind dat gedurende 
tenminste 65 uren per kwartaal werd opgevangen. De tussenkomst is in alle gevallen beperkt tot het bedrag van de 
betaalde ouderbijdrage. 
Het voordeel wordt uitbetaald aan de ouder die de kosten voor de opvang heeft betaald. 

HOE AANVRAGEN? 

1. De aanvragen kunnen ingediend worden tot 30 september 2018. 
2. De aanvraag dient te gebeuren aan de hand van bijgevoegd aanvraagformulier. 
3. De aanvraag kan ingediend worden bij een van de werknemersorganisaties in het PC 201 of door de bediende zelf 

rechtstreeks bij het secretariaat van het Sociaal Fonds. 
4. Eén formulier per kind per kalenderjaar voor hetwelk een tussenkomst wordt aangevraagd. Dit 

aanvraagformulier mag gekopieerd worden. 

Wanneer het aanvraagformulier onvolledig wordt ingediend zal het secretariaat van het Sociaal Fonds 
schriftelijk de ontbrekende inlichtingen opvragen en wordt hiervoor bij de uitbetaling een 

administratieve kost van 5€ in mindering gebracht. 


