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Berekening van de aangifte 

Inleiding 

Er is een Excel-rekenblad ontwikkeld om fictieve dagen en uren en een fictief loon te berekenen 
op basis van de volgende gegevens: 

9 de ingeschreven capaciteit, 

9 de werkelijk gepresteerde kinderopvangdagen en
 
9 de sluitingsdagen  


De praktijk heeft uitgewezen dat, omwille van de veranderingen die zich in de loop van de tijd 

hebben voorgedaan en ongetwijfeld nog zullen voordoen, het aangewezen was een rekenblad op 

punt te stellen dat voor alle kwartalen kan worden gebruikt. 

Daarenboven is gebleken dat de extreme en uitzonderlijke situaties die bij onthaalouders kunnen 

voorkomen, maar zich bij andere werknemers nooit voordoen, het onmogelijk maken de 

werkelijke toestand aan te geven op een aangifte die voor “gewone” werknemers werd op punt
 
gesteld.  

De werkelijke toestand aangeven leidde tot het verwerpen van de aangifte door de
 
controleprogramma’s van de RSZ.  

Om dit probleem te voorkomen werd in alle vorige versies van het rekenblad geopteerd voor een 

systeem van aftoppingen, waardoor de aangegeven waarden door ons computersysteem werden 

aanvaard.  

Dit bleek echter een onhoudbare oplossing:  

bij elke nieuwe afwijkende situatie die werd ontdekt, was het nodig de aftoppingen zo aan te
 
passen dat zij ook met deze nieuwe mogelijkheid rekening hielden. Dit verklaart de toevloed van 

opeenvolgende versies.  

Er werd beslist van dit systeem van opeenvolgende versies af te stappen en de oplossing te 

zoeken in een aanpassing van de regels die gelden voor het aanvaarden van een aangifte voor 

erkende onthaalouders.  


Voor hen wordt overgestapt op specifieke controles, waardoor het vanaf nu mogelijk zal zijn elk 

kwartaal de werkelijke toestand aan te geven, zonder aftoppingen.  

In de praktijk betekent dit dat de som van de gepresteerde en de gelijkgestelde uren die worden 

aangegeven, bij de onthaalouders een voltijdse prestatie mag overschrijden. 


Gegevens voor de opvanguitkeringen en voor de mutualiteit 

De outputgegevens voor het formulier C220B (opvanguitkeringen) en voor het inlichtingenblad
 
“mutualiteit” worden onafhankelijk van de gegevens voor de kwartaalaangifte berekend en 

afgetopt volgens de specifieke regels van de betrokken sectoren.  

Voor de opvanguitkeringen betekent dit dat vanaf juli 2004 de begrenzingen bepaald worden op 

maandbasis.
 
Voor de ziekenfondsen wordt de “normale kwartaalprestatie” beperkt tot 494 uur. 


De parametertabel van het rekenblad 

De parameters wijzigen regelmatig. Kopieer daarom op geregelde tijdstippen de nieuwe 
parameters naar het rekenblad. 
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Er is alleszins een update bij het begin van elk kwartaal, maar, omdat sommige parameters in de 
loop van een kwartaal kunnen veranderen (het gewaarborgd minimumloon of de dagvergoeding) 
zijn ook tussentijdse updates mogelijk. Om te vermijden dat per ongeluk ongewenste wijzigingen 
aan het tabblad “Parameters” zouden worden aangebracht, wordt het beveiligd door een 
paswoord dat voorafgaand aan elke gewenste wijziging moet worden ingebracht. 

Dit paswoord is "aanpassen". 

Opgelet ! Deze wijziging betekent dat men de parametertabel van geen enkele van de 
vorige versies aan de nieuwe situatie kan aanpassen. Het is nodig de nieuwe versie van 

het rekenblad te downloaden van deze website, waarna de parametertabel in de toekomst 
opnieuw regelmatig kan worden bijgewerkt. Om het rekenblad te kunnen blijven 

gebruiken, moet deze bijwerking regelmatig gebeuren. 

Bijkomende controles 

Daarnaast worden, op basis van de opgedane ervaringen, in de laatste versies ook bijkomende 
controles op drie inputgegevens ingebouwd, om zo de mogelijke problemen als gevolg van een 
foute inbreng te beperken.  

9 De eerste controle 
betreft de inbreng van occasionele opvang: deze kan nooit negatief zijn.  
Wordt toch een negatieve waarde ingebracht, dan verschijnt naast het ingebrachte getal de 
melding “niet<0 !”.  

9 De tweede controle  
heeft betrekking op de waarde van “D” (aantal kalenderdagen waarop opvang is voorzien).  
Indien de manueel ingevoerde aanpassingen van D resulteren in een hoger aantal dagen dan het 
aantal kalenderdagen van de maand, verschijnt hier de melding “Te veel!”.  

9 De derde controle  
betreft de ingebrachte sluitingsdagen.  
Als de som van alle ingebrachte sluitingsdagen groter is dan het aantal kalenderdagen waarop 
opvang is voorzien (D), verschijnt ook hier de melding “Te veel!”.  
Deze foutmeldingen kunnen niet worden genegeerd.  

Zo lang voor een bepaalde onthaalouder een onverbeterde fout in de inputgegevens blijft staan, 
is het onmogelijk outputgegevens te bekomen. Deze worden systematisch vervangen door de 
opdracht “Verbeteren”.  

Bescherming van de gegevens  

Om te vermijden dat ongewild wijzigingen zouden worden aangebracht in de maandelijkse 
outputgegevens, worden input- en outputgegevens volledig van elkaar gescheiden door ze op 
verschillende tabbladen te plaatsen. De tabbladen met de outputgegevens kunnen daardoor 
worden vergrendeld zonder de inbreng van inputgegevens onmogelijk te maken.  
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Extreme gegevens 

Om de problemen die extreme prestaties (zowel zeer lage, zoals 1 dag opvang in het ganse 
kwartaal, als zeer hoge, zoals overcapaciteit op kwartaalbasis) aan het rekenblad stellen te 
ondervangen, werd in deze versie, zoals in de vorige, een onder- en een bovengrens voorzien 
voor de gemiddelde opvangcapaciteit per kalenderdag, die als basis dient voor het vaststellen 
van de sociale rechten voor de gelijkgestelde sluitingsdagen. Deze gemiddelde opvangcapaciteit 
is minstens gelijk aan de erkende capaciteit min één en hoogstens gelijk aan de erkende 
capaciteit. 
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