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2 Nieuwe regeling van de Fiscale attesten - Belcotax 

Vanaf aanslagjaar 2023 (inkomstenjaar 2022) is het verplicht om het nieuwe fiscaal attest nr. 281.86  te gebruiken 

én tevens ook digitaal door te sturen via Belcotax-on-Web. Alle informatie kan teruggevonden worden op 

minfin.gov.be  en financien.belgium.be  

 

Opgelet! De opvanginstantie moet zelf actie ondernemen om de fiscale attesten digitaal door te sturen naar . De 

nodige XML- bestanden worden via facilitator gedownload om in te lezen in de validatiemodule BowConverter86. 

 

Aangezien de BowConverter86 voor aanslagjaar 2023 nog niet gepubliceerd is, kunnen er pas vanaf de 2de helft van 

januari 2023 fiscale attesten worden opgemaakt.  

 

Hieronder hebben we reeds een eerste stappenplan met timing opgemaakt zodra jullie zich hier goed op kunnen 

voorbereiden. We zullen alle gemeenten met de module inschrijvingen ook in de eerste helft van januari 

uitnodigen voor een online uitleg, demonstratie en begeleiding. 

 

2.1 Stappen te ondernemen door de gemeente / opvanginstantie 

Voorbereiding asap Taken Algemeen 

stap 1 info en wetgeving consulteren minfin.gov.be  en financien.belgium.be  

stap 2 Template wizard uitvoeren Binnen de facilitator applicatie 

stap 3 Controle template én opvanginstantie Binnen de facilitator applicatie 

stap 4 opvanginstanties aanmaken Binnen de facilitator applicatie 

stap 5 templates aanmaken Binnen de facilitator applicatie 

vanaf 2de helft januari     

stap 6 attesten aanmaken (PDF) Binnen de facilitator applicatie 

vanaf 2de helft februari     

stap 7 BowConverter86  downloaden Belcotax-On-Web 

stap 8 Belcotax XML downloaden Binnen de facilitator applicatie 

stap 9 Valideren van de XML met BowConverter86   BowConverter 

stap 10 Nieuwe XML genereren met BowConverter86   BowConverter 

stap 11 BOW bestand genereren met BowConverter86   BowConverter 

Voor 1/03/23     

stap 12 Bow Bestand uploaden naar Belcotax-On-Web uploaden naar Belcotax-On-Web  

  

https://eservices.minfin.fgov.be/myminfin-web/pages/public/fisconet/document/8d2414c3-bb3c-46ec-9421-a6baee40b0f9
https://financien.belgium.be/nl/E-services/Belcotaxonweb/technische-documentatie
https://financien.belgium.be/nl/E-services/Belcotaxonweb/wat-is-belcotax-on-web
https://financien.belgium.be/nl/E-services/Belcotaxonweb/technische-documentatie
https://financien.belgium.be/nl/E-services/Belcotaxonweb/technische-documentatie
https://financien.belgium.be/nl/E-services/Belcotaxonweb/technische-documentatie
https://financien.belgium.be/nl/E-services/Belcotaxonweb/hoe-belcotax-on-web-gebruiken/fiches_indienen_verzending_per_bestand


 
 

Nieuwe regeling fiscale attesten AJ2023 4 

 

2.2 Nieuw modelattest 

Het nieuwe modelattest moet voortaan énkel nog worden ingevuld door de opvanginstantie zelf. Via facilitator 

bieden wij een templatewizard aan die helpt om de fiscale attesten correct op te maken. Alle gegevens die nodig 

zijn op het attest én voor het aanmaken van de XML voor Belcotax-on-web worden gevraag in deze wizard. 

 

Om te starten moet de opvanginstantie zich inlezen en informeren over de wijzigingen. De overheid heeft hiervoor 

ook een stappenplan uitgewerkt. Gelieve deze grondig door te lezen voordat de templatewizard wordt gestart. 

 

 
 

Het nieuwe modelattest bevat 4 periodes. Iedere periode is een verzameling per dagprijs. Van iedere inschrijving 

wordt per dag bepaald wat de dagprijs is voor die specifieke dag. Indien het kind aan meerdere activiteiten heeft 

deelgenomen die dag, zullen deze allen opgeteld worden tot één dagprijs.  

Omdat er uiteraard meer dan 4 verschillende dagprijzen kunnen zijn, zal vak II en de details ervan zoveel keer 

herhaald worden als nodig.  

 

De details bevatten per dagprijs een overzicht van de dagen én de activiteiten die dan zijn doorgegaan, zodat dit 

eenvoudig kan worden gecontroleerd. 

 

Er kan (optioneel) ook een voorpagina worden voorzien. 

 

 

  

https://financien.belgium.be/sites/default/files/downloads/145-attest-kinderoppas-brochure.pdf
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Let op!  

Om een zo eerlijk en waarheidsgetrouw attest op te kunnen maken moet de agenda én afwezigheden correct 

worden ingegeven bij activiteiten met een periode. Dit staat in de algemene handleiding inschrijvingen in detail 

uitgelegd. 

Vb.: activiteit kost 60 euro  van maandag tot vrijdag. Dit is een dagprijs van 12 euro zonder agenda (5 dagen) 

Is er een agenda voor bijv. maandag, woensdag en vrijdag dan is de activiteit 3 dagen doorgegaan en is de dagprijs 

20 euro!  Was het kind afwezig op vrijdag en dit is correct ingegeven, dan worden énkel de overige dagen op het 

attest vermeld (zoals wettelijk aangegeven). 

 

Voor activiteiten van 1 dag zal de inschrijving geannuleerd worden. Deze zullen nooit op het attest komen te staan 

ook al heeft het kind een gewettigde afwezigheid of is er niets terugbetaald. Het kind moet immers effectief 

opgevangen zijn omdat dit op het attest mag komen. 

 

Enkel activiteiten die betaald zijn in 2022 komen in aanmerking voor het fiscaal attest van inkomstenjaar 2022. 

Het maakt dus niet uit om te wachten in 2023 op betalingen van facturen van 2022 om de fiscale attesten op te 

maken. Deze mogen NIET op het attest van 2022 maar zullen opgenomen worden op het fiscaal attest van volgend 

jaar (inkomstenjaar 2023) omdat de uitgaven effectief in 2023 zijn gemaakt. 

 

Zijn er toch overschrijvingen in december 2022 betaald, maar in facilitator pas verwerkt in 2023 waardoor de 

betaaldatum 2023 is? Geef ons een seintje en wij passen de betaaldatum aan voor de desbetreffende facturen. 

 

Voor het aanslagjaar 2022 geldt dat enkel opvang tot 14 jaar (exclusief verjaardag) op het attest mag komen. 

Indien het kind een zware handicap heeft, geldt dit tot 21 jaar. Hiervoor moet op het detail van het kind een extra 

veld aangevinkt worden.   

 

  

https://www.e2e.be/downloads/handleiding-inschrijvingen
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2.3 Aanmaken template met de templatewizard 

Er moet er een nieuwe template gemaakt worden voor inkomstenjaar 2022 met de templatewizard. 

De templatewizard kan geïnitieerd worden vanop verschillende plaatsen: 

• Via configuratie van de algemene instellingen 

• detail afdeling 

• scherm maak fiscale attesten en via het overzicht van de opvanginstanties 

 

 
 

Tip! De eerste template wordt best gemaakt vanuit de algemene instellingen. Indien er meerdere opvanginstanties 

zijn dan moeten deze elk hun eigen afdeling hebben, en kan er vanuit de afdeling een nieuwe template gemaakt 

worden specifiek voor die afdeling.  

 

2.3.1 Intro 

De intro bevat de belangrijkste informatie in een notendop, inclusief de links naar de websites van de overheid. 

Deze moeten dus goed worden nagelezen om alle begrippen te snappen. Daarna kan er doorgegaan worden met 

de wizard. 
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2.3.2 Opvanginstantie 

Naam en volledig adres van de instelling die de opvang organiseert, het fiscaal attest uitreikt en de gegevens ervan 

elektronisch verzendt. 

 

De afbeelding bij de opvanginstantie is enkel van toepassing als er een voorpagina gebruikt wordt. 

De handtekening van de verantwoordelijke is wel aan te raden om in te geven. 

 
  



 
 

Nieuwe regeling fiscale attesten AJ2023 8 

 

2.3.3 Certificeringsinstantie 

Hier moet de opvanginstantie zélf aanduiden door welke instantie hij is vergund, erkend, gesubsidieerd of 

gecontroleerd. Indien de opvanginstantie dezelfde is als de certificeringsinstantie (wanneer de gemeente zelf de 

opvanginstantie is) dan moeten er geen gegevens ingevuld  worden en kan de laatste optie  “Certificeringsinstantie 

is dezelfde als de opvanginstantie” worden geselecteerd. 

 
 

2.3.4 Afdeling 

De eerste keer dat u een template aanmaak is deze default als afdeling “algemeen”. Op deze manier zal de eerste 

template automatisch als algemene template worden geconfigureerd. Eens de algemene template is gemaakt, kan 

er desgewenst per afdeling een nieuwe template worden gemaakt. 
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2.3.5 Voorpagina 

Er kan desgewenst een voorpagina worden aangemaakt. De hoofdtekst mag aangepast worden naar wens, maar 

gebruik geen specifieke termen die slaan op de opvanginstantie of de Certificeringsinstantie. Gebruik daarvoor de 

tags die in de template staan. Gebruik ook niet specifiek de jaartallen, maar gebruik de tags {aanslagjaar} en 

{inkomstenjaar} zoals in de standaard tekst is voorzien. 

Door alles als parameters op de template in te stellen kan deze template voor de volgende jaren nog hergebruikt 

worden. 

De marges bovenaan met het adres zijn reeds geoptimaliseerd voor vensterenveloppes en moeten dus best niet 
aangepast worden. 
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2.3.6 Preview 

De preview toont het fiscaal attest waarbij de ingevulde waarden van de instanties reeds zijn ingevuld. Alle andere 

tags zijn specifiek per attest en kunnen dus nu niet getoond worden. 

Kijk de gegevens na en verbeter indien nog iets niet correct staat met de knop “Terug” 
Pas de naam van de template aan en klik op “Template aanmaken”. 
 

 
 

 

2.4 Template 

Na het aanmaken wordt de template getoond. Het is perfect normaal dat hier allerlei tags en snippets instaan. 
Deze mogen niet aangepast worden. Bij het aanmaken van de template wordt immers de opvanginstantie (met 
bijhorende certificeringsinstantie) opgeslagen en de tags zullen ingevuld worden bij het aanmaken van de attesten 
of genereren van de XML voor belcotax. Zo hoeft de template de komende jaren niet meer aangepast worden! 
 
Enkel de tekst op de voorpagina (indien aangemaakt) mag worden aangepast.  
!Opgelet > Let op dat er geen specifieke woorden of jaartallen worden gebruikt waardoor de template ieder jaar 
moet worden aangepast, gebruik de tags {aanslagjaar} en {inkomstenjaar} zoals in de standaard tekst is voorzien. 
 
Indien de eerste template wordt aangemaakt (als algemene template) zal deze automatisch worden ingesteld bij 
de algemene instellingen. Dit wordt best gecontroleerd en aangepast indien nodig. 
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Indien er verschillende opvanginstanties zijn en deze per dienst een andere voorpagina wensen (elk kan een eigen 
logo hebben) dan kunnen er verschillende templates gemaakt worden met de templatewizard.  
Start de templatewizard vanuit de afdeling, of kies de afdeling in de templatewizard om de template direct te 
koppelen aan de afdeling. 
 
Het is zeer belangrijk dat de tag {SNIPPET_TAXCERTIFICATE_28186} onderaan in de template blijft staan. Dit zorgt 
ervoor dat het nieuwe modelattest zal gebruikt worden. Aanpassingen aan deze snippet zijn niet toegestaan.  

 
 
De nieuwe tags die kunnen gebuikt worden zijn:  
{instantienaam} {instantiekbonr} {instantiestraatnr} {instantieadres} {instantiepcgemeente} {instantiepostcode} 
{instantiegemeente} {instantieemail} {instantietelefoon} {logo} 
{contactpersoonnaam} {contactpersoonfunctie} {contactpersoonhandtekening}  
{certifieringsnaam} {certifieringskbonr} {certifieringsstraatnr} {certifieringsadres} {certifieringspcgemeente} 
{certifieringspostcode} {certifieringsgemeente} 
 
Alle bestaande tags van de vorige attesten kunnen eveneens gebruikt worden op de voorpagina:  
{maincontact_lastname}, {maincontact_firstname}, … 
{child_lastname}, {child_firstname}, … 
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2.5 Fiscale attesten maken 

Het aanmaken van de fiscale attesten kan pas vanaf de 2de helft van januari. Dit kan zoals voorheen, enkel moet nu 

de nieuwe template gekozen worden én een opvanginstantie. Normaal gezien wordt de opvanginstantie 

automatisch geselecteerd met deze die het laatst is gebruikt voor die template (of aangemaakt met de wizard). 

Er kunnen geen fiscale attesten worden gemaakt als er geen opvanginstantie is geselecteerd. De template moet 

tevens de tag “{SNIPPET_TAXCERTIFICATE_28186}” bevatten zodat we zeker zijn dat attesten met het nieuwe 

modelattest worden gemaakt. 

 

 
 

2.6 Voor de regels wat betreft het opmaken van de fiscale attesten – zie 2.1  

Voorbereiding asap Taken Algemeen 

stap 1 info en wetgeving consulteren minfin.gov.be  en financien.belgium.be  

stap 2 Template wizard uitvoeren Binnen de facilitator applicatie 

stap 3 Controle template én opvanginstantie Binnen de facilitator applicatie 

stap 4 opvanginstanties aanmaken Binnen de facilitator applicatie 

stap 5 templates aanmaken Binnen de facilitator applicatie 

vanaf 2de helft januari     

stap 6 attesten aanmaken (PDF) Binnen de facilitator applicatie 

vanaf 2de helft februari     

stap 7 BowConverter86  downloaden Belcotax-On-Web 

stap 8 Belcotax XML downloaden Binnen de facilitator applicatie 

stap 9 Valideren van de XML met BowConverter86   BowConverter 

stap 10 Nieuwe XML genereren met BowConverter86   BowConverter 

stap 11 BOW bestand genereren met BowConverter86   BowConverter 

Voor 1/03/23     

stap 12 Bow Bestand uploaden naar Belcotax-On-Web uploaden naar Belcotax-On-Web 
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Nieuw modelattest  

 

Voorbeeld: 
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2.7 Belcotax 

Nadat de fiscale attesten zijn opgemaakt kan de XML voor Belcotax-On-Web worden gedownload. Na het 

downloaden moet de XML gevalideerd worden met de validatietool BowConverter  waarna een nieuw XML kan 

gegenereerd worden dat kan gebruikt worden voor upload naar Belcotax-On-Web. 

Dit bestand moet voor 1 maart worden opgeladen. Wijzigingen zijn moeilijk door te voeren en onze supportdienst 

kan daar ook geen ondersteuning voor geven. Daarom raden we aan om zo snel mogelijk de PDF attesten te 

maken (vanaf 2de helft van januari) en dit de ouders zo snel mogelijk te laten weten zodat zij de attesten ook 

kunnen controleren.  Maak in de 2de helft van januari pas de XML op om door te sturen naar Belcotax-On-Web. 

 

  

https://financien.belgium.be/nl/E-services/Belcotaxonweb/wat-is-belcotax-on-web
https://financien.belgium.be/nl/E-services/Belcotaxonweb/technische-documentatie
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2.7.1 Download XML 

Dit is via het overzicht van de fiscale attesten. Eens De template is gekozen, zal de opvanginstantie automatisch 

worden geselecteerd die het laatst is gebruikt voor die template. Dit kan desgewenst nog aangepast worden. 

Om de attesten te hermaken of om de xml te genereren moet een opvanginstantie gekozen worden. De 

opvanginstantie zelf maakt geen deel uit van de zoekparameters. 

 
Klik op Belcotax (XML) om de attesten te downloaden in het Belcotax formaat.  
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2.7.2 Validatie in BowConverter 

De validatie gebeurt via een externe tool BowConverter (puntje Genereer attesten 281.86 via een toepassing). 

Gelieve deze pas ten vroegste in januari te downloaden. Er is tevens een handleiding (PowerPoint) beschikbaar. 

Dit programma moet gedownload en geïnstalleerd worden. Na het openen kan de XML uit facilitator ingelezen 

worden via het tabblad “XML” en “Een bestaand Xml-bestand laden”. 

 

 
 

Kijk daarna ieder tabblad afzonderlijk na (Afzender, opvanginstantie…) en valideer ieder tabblad (knop onderaan 

“Valideren”. Hier kunnen nog aanpassingen gebeuren indien de informatie niet correct is. Dit is volledig de 

verantwoordelijkheid van de opvanginstantie. 

 
 

Valideer ook absoluut de fiches. Dit zijn de attesten van alle kinderen. Als er informatie ontbreekt of er is iets mis 

met een invoerveld, zal dit getoond worden in het rood (na klik op valideren).  Het is aan de opvanginstantie om de 

gegevens te corrigeren of te verwijderen zodat die niet doorgestuurd worden. 

 

2.7.3 Creatie Xml-Bestand in BowConverter 

Op het tabblad XML moet een nieuw XML bestand gemaakt worden via “Creatie Xml-bestand”. Deze zal ieder 

tabblad opnieuw valideren en maakt een XML aan indien alles correct gevalideerd is. Dit bestand kan dan gebruikt 

worden om een BOW bestand te maken. 

 

 

  

https://financien.belgium.be/nl/E-services/Belcotaxonweb/technische-documentatie
https://financien.belgium.be/sites/default/files/downloads/161-belcotax-handleiding-bowconvert-86.ppsx
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2.7.4 Creatie BOW-Bestand in BowConverter 

Via tabblad “XML” open je onderaan de Java toepassing om een BOW-bestand te maken: 

 
Vul het KBOnr in van de opvanginstantie en de nieuwe XML die is aangemaakt (niet die van facilitator!). 

Daarna wordt dit bestand opnieuw gevalideerd en geconverteerd naar een BOW-bestand die klaar is om in te 

laden op de website. 

LET op!! De nieuwe converter is op moment van schrijven nog niet beschikbaar! Download pas in  januari of 

februari de nieuwe converter zodat deze de juiste parameters voor 2022 heeft! 

Zie ook https://financien.belgium.be/sites/default/files/downloads/161-handleiding-per-bestand-20210310.pdf  

 

2.8 Support 

Wij kunnen helaas zelf geen extra support verlenen over het gebruik van Belcotax On Web of het effectief opladen 

ernaar. Wij voorzien de XML die kan gevalideerd worden en geconverteerd worden naar een BOW-bestand. 

Alle informatie over Belcotax On Web is hier te vinden: 

• Wat is BOW? 

• Hoe toegang krijgen tot BOW 

• Hoe BOW gebruiken 

• Indieningstermijn 

• Technische documentatie 

• Contact 

 

  

https://financien.belgium.be/sites/default/files/downloads/161-handleiding-per-bestand-20210310.pdf
https://financien.belgium.be/nl/E-services/Belcotaxonweb/wat-is-belcotax-on-web
https://financien.belgium.be/nl/E-services/Belcotaxonweb/wat-is-belcotax-on-web
https://financien.belgium.be/nl/E-services/Belcotaxonweb/hoe-toegang-krijgen-tot-belcotax-on-web
https://financien.belgium.be/nl/E-services/Belcotaxonweb/hoe-toegang-krijgen-tot-belcotax-on-web
https://financien.belgium.be/nl/E-services/Belcotaxonweb/hoe-belcotax-on-web-gebruiken/fiches_indienen_verzending_per_bestand
https://financien.belgium.be/nl/E-services/Belcotaxonweb/hoe-belcotax-on-web-gebruiken/fiches_indienen_verzending_per_bestand
https://financien.belgium.be/nl/E-services/Belcotaxonweb/indieningstermijnen-fiches
https://financien.belgium.be/nl/E-services/Belcotaxonweb/indieningstermijnen-fiches
https://financien.belgium.be/nl/E-services/Belcotaxonweb/technische-documentatie
https://financien.belgium.be/nl/E-services/Belcotaxonweb/technische-documentatie
https://financien.belgium.be/nl/E-services/Belcotaxonweb/contact
https://financien.belgium.be/nl/E-services/Belcotaxonweb/contact
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2.9 Opvanginstanties 

Is er een wijziging nodig aan de fiscale attesten i.v.m. de opvanginstanties? Dan kunnen deze apart worden 

aangepast, zonder de template te wijzigen.  Dit kan via lijsten > Fiscale attesten > Opvanginstanties 

Deze toont een lijst van de gemaakte opvanginstanties (meestal door de templatewizard) maar deze kunnen 

evengoed via hier worden aangemaakt 
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3 Nawoord 

 

We blijven investeren in de kwaliteit van onze dienstverlening en communicatie. Hopelijk is deze 

handleiding nuttig en duidelijk.  

 

Wij plaatsen ook onze beschikbare handleidingen online op onze website. 

 

Indien u nog vragen zou hebben, aarzel niet om ons te contacteren 09/267 64 70(1) 

of via www.e2e.be/support 

 

 

https://www.e2e.be/producten/facilitator/handleidingen
http://www.e2e.be/support
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