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TUSSENKOMST KOSTEN BUITENSCHOOLSE EN FLEXIBELE KINDEROPVANG 

Om de toegang tot de arbeidsmarkt voor ouders met kinderen te bevorderen werd binnen het Paritair Comité nr. 201 voor 
de zelfstandige kleinhandel een overeenkomst gesloten, waarbij aan de bedienden, tewerkgesteld in de ondernemingen 
die tot de zelfstandige kleinhandel behoren, een tussenkomst wordt verleend in de kosten voor buitenschoolse en flexibele 
kinderopvang. 

WELK SOORT OPVANG 

Voor de toekenning van een tussenkomst komen in aanmerking de flexibele en buitenschoolse kinderopvang, die 
voldoet aan volgende voorwaarden: 

1. Voor en na schooltijd 
2. Op woensdagnamiddagen 
3. Tijdens schoolvakanties 
4. Op snipperdagen 

WELKE BEDIENDEN HEBBEN RECHT OP DE TUSSENKOMST 

1. Bedienden uit ondernemingen die vallen onder toepassing van het PC 201. 
2. Zowel mannelijke als vrouwelijke bedienden. 
3. Voor de kinderen waarvoor de bediende kosten voor kinderopvang draagt. 
4. Voor de kinderen van de bediende of zijn samenwonende en die wonen op het adres van de aanvrager. 
5. De kinderen tussen 2,5 en 12 jaar 
6. Het kind minstens 65 uren per kwartaal wordt opgevangen 
7. Kinderopvang die is geschied in 2017. 

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 ten laatste 30 september 2018. 
2. De aanvraag dient te gebeuren aan de hand van bijgevoegd aanvraagformulier. 
3. Bij de aanvraag dient een geattesteerde detailfactuur waaruit het effectief aantal uren opvang per kwartaal 

alsmede het bedrag van de ouderbijdrage blijkt. 
4. De aanvraag kan worden ingediend bij één van de erkende werknemersorganisaties vertegenwoordigd in het 

Paritair Comité 201 of rechtstreeks bij het secretariaat van het Fonds. 
5. Er kan slechts één aanvraagformulier per kind en per kalenderjaar worden ingediend. 

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. 


