
Onthaalouders – Overzicht van de versies 

Nr 
versie 

Datum Wijzigingen 

05.01 2005/08/04 Omvorming van de kostenvergoeding per dag van een kwartaal- in een maandparameter (3 kolommen i.p.v. 1); 
noodzakelijk ingevole een indexaanpassing in de loop van een kwartaal. 

05.02 2005/10/14 Omvorming van het basisbedrag van de werkbonus van een kwartaal- in een maandparameter (3 kolommen i.p.v. 1); 
noodzakelijk omdat de werkbonus maandelijks wordt berekend en daarom in de loop van een kwartaal kan worden 
aangepast. 

05.03 2005/10/27 Aanpassing om de opvang van kinderen die bijzondere zorg behoeven, correct te kunnen in rekening brengen. 
Toevoegen van een maandparameter (3 kolommen): de toeslag voor de opvang van kinderen met speciale zorgen. 
Aparte inbreng van deze opvang in de maandelijkse inputbladen. Aanpassing van de maandelijkse outputbladen: 
toevoegen van de detailberekening van de kostenvergoeding. 

06.01 2005/12/22 Aanpassing van het basisbedrag van de vermindering van de werkgeversbijdragen voor erkende onthaalouders, in 
uitvoering van de programmawet van 24/12/2002 (BS 31/12/2002). Deze voorziet in een franchise waarop de 
bijdragevoet van de werkgeversbijdragen moet worden toegepast om het basisbedrag van de vermindering te kennen. 
Zo lang de bijdragevoet niet veranderde, bleef dat basisbedrag gelijk. Sinds 2005 schommelt de bijdragevoet van 
kwartaal tot kwartaal en moest had basisbedrag in principe deze schommelingen moeten volgen. Er werd beslist de 
parametertabel met ingang van het 4e kwartaal 2005 zo aan te passen dat vanaf dan het basisbedrag van de 
vermindering automatisch berekend wordt uit het bedrag van de franchise (€ 2270,01) en de geldende bijdragevoet. 
Voor het 4e kwartaal 2005 levert dit een basisbedrag van € 725,04 op. De controleprogramma’s van de aangifte 
werden in dezelfde zin aangepast. 

06.02 2006/01/12 Omdat niet alle werkgeversbijdragen in aanmerking komen voor vermindering, is het percentage dat moet worden 
toegepast om het basisbedrag van de vermindering voor onthaalouders uit te berekenen de franchise, niet de globale 
bijdragevoet van de werkgeversbijdragen, maar een iets lager percentage. Dit specifieke percentage wordt opgeslagen 
in een tweede – verborgen – tabblad met parameters (“Para2”), dit om verwarring met de globale bijdragevoet van de 
werkgeversbijdragen te vermijden. Door deze nieuwe berekeningswijze bedraagt het basisbedrag van de vermindering 
in het 4e kwartaal 2005 en in het 1e kwartaal 2006 € 712,72. 

06.03 2006/04/05 In de loop van het 1e kwartaal 2006 werd ons door Kind en Gezin gemeld dat de toeslag voor de opvang van een kind 
met een bijzondere zorgbehoefte niet varieert in functie van de duur van de opvang (hele, halve of derde dag). Het 
betreft steeds hetzelfde forfaitair bedrag. De berekening van de aan de onthaalouder uit te betalen kostenvergoeding 
werd in die zin aangepast, samen met het outputblad voor Kind en Gezin. De Franstalige gemeenschap heeft ons 
gemeld dat, door de verhoging van de werkbonus, het bedrag van deze vermindering in uitzonderlijke gevallen groter 
kan worden dan de bruto persoonlijke bijdragen, waardoor de netto persoonlijke bijdragen negatief worden. Het 
verminderingsbedrag van de werkbonus wordt vanaf nu afgetopt op het bedrag van de bruto werknemersbijdragen. 

06.03bis 2006/07/19 Er werd vastgesteld dat alle berekeningen, evenals de gegevensoverdracht naar Kind en Gezin, correct verliepen. Door 
een niet aangepaste link naar de outputbladen M1-Out, M2-Out en M3-Out werden daar niet de correcte deelgegevens 
betreffende de kostenvergoeding getoond (het eindbedrag was wel juist). Om verwarring te vermijden werd dit 
rechtgezet in deze nieuwe versie 06.03bis. 
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07.01 2007/01/10 Er werd bij toeval een klein foutje ontdekt in één van de berekeningsformules, waardoor bij sommige onthaalouders 
bedragen werden bekomen die licht afweken van het juiste resultaat. Door de geringe omvang van de afwijking werd dit 
niet eerder opgemerkt. De berekeningsformule werd in deze nieuwe versie rechtgezet. 

07.02 Deze versie bestaat enkel voor de onthaalouders van de Duitstalige gemeenschap. Voor de Vlaamse en de Franse 
gemeenschap blijft de versie 07.01 geldig. Bij de Duitstaligen wordt de versie 07.02 in gebruik genomen vanaf het 
tweede kwartaal 2007. Zij vloeit voort uit een wetsaanpassing die enkel in die gemeenschap geldt: wanneer een kind 
langer dan 10u per dag wordt opgevangen, ontvangt de onthaalouder een bijkomende kostenvergoeding per aangevat 
uur dat de 10 uur per dag overschrijdt. Daardoor wijzigt zowel het maandelijks inputblad als de berekening van de 
onkostenvergoeding die aan de onthaalouder moet worden uitbetaalt. In de parametertabel worden drie nieuwe 
kolommen toegevoegd: de kostenvergoeding per uur voor elke maand van het kwartaal. 

Deze aanpassingen werden zo opgevat dat elke versie bruikbaar blijft voor alle voorafgaande kwartalen. 
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