
KORTINGSGIDS
VOOR SPORT

 Een overzicht van kortingen en tussenkomsten 
 voor sportkampen, lessen en sportclubs. 

VRAGEN OF OPMERKINGEN?
Laat het ons weten op 

sportdienst@vgc.be of 02/563 05 14

VGC-sportdienst
E. Jacqmainlaan 135

1000 Brussel
www.sportinbrussel.be

/sportinbrussel

 Lees meer of download deze brochure  
op www.sportinbrussel.be/reducties.



Van recreatieve en competitieve 
sporten in clubverband over de soms 
verrassende sportlessenreeksen in je 
buurt tot praktische informatie voor 
individuele sporters: je vindt het allemaal 
in de sportgids. 

Een aanbod voor jeugd, voor volwassenen en 
50-plussers en voor personen met een beperking.

Je vindt een exemplaar in je gemeenschaps-
centrum, bibliotheek of vraag er eentje aan  
via www.sportinbrussel.be.

 DE SPORTGIDS 

 DE VAKANTIEGIDS 
 

Er zijn elk jaar  
3 vakantiegidsen:  

krokus- en paasvakantie, 
zomervakantie en  
herfst- en kerst- 

vakantie.

Zoek je een toffe activiteit 
tijdens de vakantie? Die vind 
je zeker in de vakantiegids. Deze 
gids geeft een overzicht van 
sport-, spel- en crea-activiteiten in 
Brussel tijdens de schoolvakanties. 

Je vindt alles uit deze vakantiegids 
(en nog veel meer!) ook online. 
Kijk op www.sportinbrussel.be  
voor alle sportinitiatieven of op 
www.brusselbazaar.be voor 
alle activiteiten voor kinderen en 
jongeren in Brussel.

VIND JE SPORT OP  
WWW.SPORTINBRUSSEL.BE  

OF IN ONZE GIDSEN.1  
OCMW

2  
Mutualiteit

3  
Sportcheque

4  
Paspartoe

5  
Fiscaal attest

 Ontdek meer over: 
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1. Openbaar Centrum voor Maatschappelijk Welzijn (OCMW)  

1.1 Wat? 
De 19 Brusselse OCMW’s bieden financiële tussenkomsten om de deelname aan sportieve 
activiteiten goedkoper te maken te maken. Elk OCMW organiseert deze bijstand zelf.  

1.2 Praktische info 

1.2.1 Wie heeft recht op deze bijstand? 

Alleen cliënten van het OCMW die bij hun sociaal assistent een aanvraag hebben 
ingediend, hebben recht op deze bijstand. 

1.2.2 Hoe aanvragen? 

Cliënten die gebruik willen maken van deze bijstand, moeten zich eerst inschrijven bij 
een sportorganisatie (sportclub, fitnesscentrum, …).  

Na inschrijving zijn er twee opties, afhankelijk van het OCMW in kwestie: 

- Optie 1: Deelnemers vragen een formulier aan bij de sociaal assistent of bij de 
jeugd- of sociale dienst. Ze laten het formulier invullen door de sportorganisatie 
en brengen het terug binnen bij de bevoegde dienst (vaak sociaal assistent).  

- Optie 2: Deelnemers geven het inschrijvingsbewijs van de sportorganisatie af aan 
de sociaal assistent. De organisatie bevestigt dat de aanvrager ingeschreven is en 
vermeldt ook het bedrag van het lidgeld. De sportorganisatie toont daarbij aan 
dat de betrokkene effectief is ingeschreven.  

1.3 Lijst OCMW’s  
Hieronder vind je een lijst van de 19 Brusselse OCMW’s. 

Opmerking: de financiële tussenkomsten kunnen in de praktijk afwijken. Alle OCMW’s 
verlenen financiële bijstand, maar de sociaal assistent bekijkt de aanvragen geval per 
geval, omdat de realiteit vaak complex is. Het is dus moeilijk om op voorhand aan te 
geven voor welk bedrag het OCMW tussenkomt. Dit overzicht geeft alleen een indicatie. 
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OCMW Contact Financiële 
tussenkomst 

Voorwaarden Bijkomende info 

Anderlecht 02 529 41 20  60% voor kinderen (max. 
250 euro) 

60% voor volwassenen 
(max. 150 euro) 

Volledige, jaarlijkse 
terugbetaling van toegang 
tot het zwembad van het 
COOVI-sportcomplex 

- Steuntrekker zijn bij OCMW Anderlecht 
en niet voldoende middelen hebben om 
zelf sportactiviteiten te betalen 

- In principe mag iedereen een aanvraag 
indienen. Aan de hand van een sociaal 
onderzoek wordt de aanvraag al dan 
niet goedgekeurd. 

- Vechtsporten moeten erkend zijn door Sport 
Vlaanderen of L’Administration générale du Sport 
Adeps. 

- Bijstand is niet cumuleerbaar met sportcheques, 
wel cumuleerbaar met terugbetaling mutualiteit. 

- Permanentie: maandag 9 - 11.30 uur en woensdag 
13 - 15.30 uur 

- Eigen aanbod (gratis): gymnastieklessen voor 
beginners, uitstapjes voor gezinnen, zomer- en 
vakantiestage 

Brussel 02 543 60 90 200 euro max.  

 

Voor alle leeftijden 

- In uitzonderlijke gevallen krijgen ook 
andere inwoners van Brussel, die (nog) 
geen OCMW-dossier hebben, een 
tussenkomst. 

- Op basis van een sociaal onderzoek 
wordt bekeken of je recht hebt op de 
tussenkomst. 

- Je moet al een aanvraag voor 
tussenkomst ingediend hebben bij de 
mutualiteit. 

- Eerst vragen of het OCMW tussenkomt, nadien 
inschrijvingsgeld betalen 

- Niet cumuleerbaar met sportcheques 
- De jeugddienst van het OCMW organiseert 

naschoolse activiteiten en activiteiten in de 
vakantie, waaronder af en toe sportactiviteiten. 

Elsene 
 

02 641 54 59  
 

60% voor kinderen (max. 
200 euro) 

60% voor volwassenen 
(max. 150 euro) 

   

Etterbeek 
 

02 627 22 57 
  

50 euro max.  

Voor jongeren -18 jaar 

Volwassenen: uitzonderlijk 

Volwassenen: min. 3 weken voor 
inschrijving en betaling aanvragen 

- Jongeren: met inschrijvingsbewijs en 
betalingsbewijs naar OCMW gaan.  

Evere 
 

02 247 65 65 Geen tussenkomst voor 
sportactiviteiten 
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Ganshoren 
 

02 422 57 57 Kinderen en volwassenen - Eerst aanmelden bij permanentie OCMW 
maandag - vrijdag tussen 8 en 11 uur 

- Wordt individueel bekeken en ook het 
bedrag van de tussenkomst verschilt. 

  

Jette 
 

02 422 46 11 
 

Geen vast bedrag, hangt af 
van de situatie van de 
cliënt 

Rekeninguittreksels meenemen  

Koekelberg 02 412 16 52 
 

Geen vast bedrag, hangt af 
van de situatie van de 
cliënt 

- Min. 3 weken op voorhand aanvragen  
Goedkeuring hangt af van het 
individuele dossier en van de situatie. 

- Pas nadien inschrijven in sportclub 

Terugbetaling van de mutualiteit kan altijd nadien. 

Oudergem 02 679 94 10 Max. 175 euro per kind per 
jaar 

  

  

- Alleen kinderen 
 
- Na sociaal onderzoek 

- Heeft overeenkomst met ASBL Promo-sport: 
OCMW betaalt verlaagd tarief (20 euro in plaats 
van 50 euro) voor kinderen om hen in te 
schrijven in een vakantiekamp (sport). 

- Organiseert af en toe zelf sportactiviteiten die 
gratis zijn voor cliënten (art.27). 

Schaarbeek 
 

02 435 52 07 
 

90% voor kinderen  
(max. 200 euro) 

90% voor volwassenen 
(max. 150 euro) 

Alleen als de club of vzw erkend is door de 
gemeente 

Betalingsbewijs moet vooraf worden voorgelegd. 
Sommige cliënten moeten dit op voorhand met 
hun dossierbeheerder afspreken.  

Sint-Agatha-
Berchem 

02 482 13 55 
 

75% voor kinderen   

Sint-Gillis 02 600 54 11 
(sport +18 jaar) 
02 533 05 60 
(sport -18 jaar) 

+18 jaar: dienst Cultuur  
Max. 80% van totale bedrag  

-18 jaar: dienst Jeugd 
Afhankelijk van de situatie 
van de jongere betaalt het 
OCMW 50, 80 of 100% terug.  

 Cliënten moeten langsgaan tijdens permanentie 
met de prijzen van het sportaanbod bij zich om 
een aanvraag te doen. 
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Sint-Jans-
Molenbeek 

02 412 53 51 80% voor alle cliënten van 
het OCMW 

- Aanvraag via sociaal assistent 
- Na sociaal onderzoek 

- Aanbod Heyvaert Sport: bijna gratis voor 
Molenbekenaars en steuntrekkers bij het OCMW 

- Permanentie dienst Cultuur en Sport: elke 
dinsdag van 13 - 15 uur, Vandenpeereboomstraat 
14, 1080 Sint-Jans-Molenbeek 

Sint-Joost-ten-
Node 

02 220 29 97  - Cliënt moet eerst sportcheques en 
tussenkomst van de mutualiteit 
aangevraagd hebben. 

- Na sociaal onderzoek 
- Cliënt moet medische fiche meenemen. 

  

Sint-Lambrechts-
Woluwe 

02 777 75 11 Geen tussenkomst voor 
sportactiviteiten 

  

Sint-Pieters-
Woluwe 

02 773 59 00 Geen tussenkomst voor 
sportactiviteiten 

  

Ukkel 02 370 75 11 Max. 200 euro per persoon Aanvraag via sociaal assistent - Rechtstreekse betaling aan sportclub of 
terugbetaling aan cliënt 

- Ook fitness is mogelijk. 

Vorst 02 563 26 20 -25 jaar: max. 200 euro per 
jaar 
 
+25 jaar: max. 100 euro per 
jaar 

Zelf aanvraagformulier indienen - De vermelde jaarlijkse maximumbedragen 
kunnen gebruikt worden voor sport- en/of 
andere culturele activiteiten.  

- Het OCMW kan zelf rechtstreeks betalen aan de 
sportclub of betaalt de cliënt terug als hij een 
betalingsbewijs voorlegt. 

Watermaal-
Bosvoorde 

02 663 97 80 Kinderen: max. 150 euro per 
persoon (richtbedrag) 

Volwassenen: geval per 
geval 

Na sociaal onderzoek 
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2. Mutualiteit 

2.1 Wat? 
Ook mutualiteiten bieden een terugbetaling aan om de deelname aan sport- en 
vrijetijdsactiviteiten te vergemakkelijken. Hieronder een overzicht van het aanbod van 
Brusselse mutualiteiten:  

 

Mutualiteit 
Terugbetaling 

lidgeld 
Terugbetaling 

sportkamp 

 
Christelijke Mutualiteit 15 euro 5 euro per dag (max. 100 euro per jaar) 

 

Socialistische Mutualiteit 

van Brabant 
45 euro 

7,5 euro per dag1 (max. 37,5 euro per 

jaar) 

 
Liberale Mutualiteit 40 euro 2,5 euro per dag (max. 75 euro per jaar) 

 

Partena 25 euro 5 euro per dag (max. 100 euro per jaar) 

 

Vlaams & Neutraal 
Ziekenfonds 

30 euro 5 euro per dag (max. 120 euro per jaar) 

 
Onafhankelijk Ziekenfonds 25 euro 5 euro per dag (max. 100 euro per jaar) 

 
Symbio 60 euro max. 100 euro per jaar 

 
Rail Care 40 euro  

 
Partenamut 50 euro max. 150 euro per jaar 

 
Solidaris 40 euro  

 
Mutualia 50 euro max. 100 euro per jaar 

 
La mutualité neutre 40 euro max. 160 euro per jaar 

 

                                                
1
 Alleen erkende sportkampen van Adeps, Sport Vlaanderen of een onderwijsinstelling. Sportkampen van de VGC-sportdienst worden niet 

terugbetaald door de Socialistische Mutualiteit van Brabant. 
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2.2 Praktische info 

2.2.1 Wie heeft recht op deze bijstand? 

Iedereen die aangesloten is bij een mutualiteit, heeft recht op deze bijstand. De 
basisverzekering (verplichte verzekering) is bij elke mutualiteit hetzelfde. Het verschil 
zit in de bijkomende verzekeringen en voordelen die mutualiteiten aanbieden, 
bijvoorbeeld sportkampen, logopedist, tandarts. 

2.2.2 Hoe aanvragen? 

1. Vraag het formulier aan bij jouw mutualiteit of download het op hun website. 
2. Vul je gegevens in op het formulier. 
3. Ga met het aanvraagformulier naar de VGC-sportdienst of naar een sportclub. 

De sportdienst of sportclub vullen de nodige gegevens in en zetten er een 
handtekening of stempel op. 

4. Bezorg het formulier aan je mutualiteit. De mutualiteit zal het bedrag 
overschrijven op jouw rekeningnummer. 

Meer info vind je op onze website: www.sportinbrussel.be/reducties.   
 
Voorbeeld van een formulier:  
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3. Sportcheques 

3.1 Wat? 
Een sportcheque is een financiële tussenkomst in een aantal Brusselse gemeenten. Op 
die manier willen de gemeenten inwoners aanmoedigen om te sporten. De sportcheque 
geeft een korting op het lidgeld bij inschrijving in een sportvereniging. 

Opgelet: de cheque verschilt van gemeente tot gemeente en het aantal sportcheques dat 
verdeeld wordt door de gemeente, is vaak beperkt. Gemeenten bepalen zelf of ze al dan 
niet sportcheques uitreiken, hoeveel de korting bedraagt en waarvoor de sportcheque 
gebruikt kan worden.  

3.2 Praktische info 

3.2.1 Wie kan een sportcheque aanvragen? 

De voorwaarden verschillen van gemeente tot gemeente. Om in aanmerking te komen 
voor de sportcheque, moet de deelnemer of de ouder van de deelnemer, wel 
gedomicilieerd zijn in de gemeente. 

3.2.2 Hoe een sportcheque aanvragen? 

De verdeling van de sportcheques verschilt van gemeente tot gemeente. Sommige 
gemeenten delen sportcheques uit via de sportdienst, andere via de jeugddienst.  
Wie een sportcheque wil aanvragen, moet dus de dienst contacteren die bevoegd is 
voor sportcheques. Je krijgt dan een aanvraagformulier. Een deel van het formulier 
vul je zelf in, een ander deel moet je laten invullen door de sportorganisatie. Bezorg 
het ingevulde formulier daarna aan de bevoegde dienst van de gemeente. 

3.2.3 Hoe werkt de sportcheque? 

Er zijn twee systemen: 

1. De gemeente betaalt een deel van het inschrijvingsgeld terug. Als de aanvraag 
goedgekeurd is, stort de gemeente het bedrag op het rekeningnummer van de 
aanvrager. 

2. De gemeente heeft een overeenkomst met Sodexo. De aanvrager krijgt via de 
gemeente enkele sportcheques van Sodexo die hij of zij kan besteden in een 
door Sodexo erkende sportclub of sportorganisatie.  
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Anderlecht 

 
Brussel 

Voor wie 5-18 jaar, laag inkomen Voor wie 6-18 jaar en +55 jaar, laag inkomen 

Waarde  50 euro Waarde  Max. 100 euro 

Waar 
aanvragen 

Rossinistraat 16 (maandag en dinsdag tussen 13 en 16.30 uur) 
E-mail: sports@anderlecht.brussels  
Tel.: 02 800 07 00 
Via onlineformulier 

Waar 
aanvragen 

6-18 jaar: Zuidpaleis, Rogier van der Weydenstraat 3, 1000 Brussel 
(loketten onthaal gelijkvloers)  
+55 jaar: Dienst Senioren, Arteveldestraat 129, 1000 Brussel 

Opmerking 

Alleen geldig bij Anderlechtse clubs die door de gemeente erkend 
zijn 
Beschikbaar van september tot november of tot uitputting 
voorraad 

Opmerking 
Gedomicilieerd zijn in 1000, 1020, 1120 of 1130  
Enkel beschikbaar tijdens laatste week van september 

Meer info www.anderlecht.be/nl/sportcheques Meer info www.brussel.be/bijdrage-tot-het-sporten     

 
Elsene 

 
Evere 

Voor wie 6-18 jaar Voor wie -18 jaar, laag inkomen 

Waarde  Tussenkomst van 25%, 50% of 100% Waarde  Tot 75 euro   

Waar 
aanvragen 

Sportdienst Elsene, cel Info Sport, Gemeentelijk Stadion van 
Elsene, Voltastraat 18, 1050 Elsene 
Tel.:  02 515 69 11 

Waar 
aanvragen 

Sportdienst Evere, Hoedemaekerssquare 10, 1140 Evere 
Tel.: 02 247 63 87 
E-mail: sport@evere.brussels  

Opmerking 
Geldig bij aansluiting bij een sportclub, voor stage of activiteiten 
van de sportdienst 

Opmerking 
Geldig bij aansluiting bij een sportclub en bij deelname aan het VGC-
sportaanbod. 

Meer info 
http://www.xlsports.be/page3.asp?PageGroupeID=5427&Selected
SectionMenu=5426&ParentSectionMenuAff=5427&ClubID=60&LG=F
R  

Meer info https://evere.brussels/nl/wat-te-doen/sport/sportbeurs  

 
Jette 

 
Koekelberg 

Voor wie 3-18 jaar/student 18-25 jaar/gepensioneerd Voor wie 4-18 jaar 

Waarde  30 euro Waarde  30 euro  

Waar 
aanvragen 

Sportdienst Jette, Wemmelsesteenweg 100 (verdieping 2B), 1090 
Jette 
Tel.: 02 423 12 97 
E-mail: sport@jette.irisnet.be  

Waar 
aanvragen 

Sportdienst Koekelberg, Leon Autriquestraat 4, 1081 Koekelberg 
Tel.: 02 415 97 01 
 

Opmerking Club moet aangesloten zijn bij sport- en cultuurchequesysteem. Opmerking 
Geldig bij aansluiting bij een sportclub of voor een stage, en voor het 
VGC-sportaanbod in Comenius 

Meer info www.jette.irisnet.be/nl/vrije-tijd/sport/de-sportcheques Meer info https://www.koekelberg.be/p4w/index.php?cont=719&lgn=2   
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Schaarbeek 

 
Sint-Agatha-Berchem 

Voor wie -21 jaar jongens/-25 jaar meisjes Voor wie -19 jaar 

Waarde  60 euro/120 euro voor meisjes Waarde  

Aansluiting sportclub: 30 euro, of 50 euro (indien recht op verhoogde 
tegemoetkoming)  
Deelname sportstage: 15 euro, of 25 euro (indien recht op verhoogde 
tegemoetkoming) 

Waar 
aanvragen 

Online of bij sportdienst Schaarbeek, Vifquinstraat 2, 1030 
Schaarbeek (Kantoor 301) 
Tel.: 02 240 33 62 
E-mail: sports@schaerbeek.be  

Waar 
aanvragen 

Sportdienst Sint-Agatha-Berchem, Lusthuizenstraat 1, 1082 Sint-Agatha-
Berchem 
Tel.: 02 466 40 26 

Opmerking 
Geldig bij Schaarbeekse clubs en voor het VGC-sportaanbod in 
sporthal E. Hiel 

Opmerking Aansluiting bij een sportclub/stage in een Berchems complex 

Meer info https://www.1030.be/nl/sportcheque  Meer info https://berchem.brussels/nl/u-inwoner/ontspannen/sport/ 

 Sint-Jans-Molenbeek  Sint-Joost-ten-Node 
Voor wie 3-18 jaar, laag inkomen Voor wie 4-18 jaar 

Waarde  50 euro Waarde  Tussenkomst van 75% van het inschrijvingsgeld (max. 260 euro)  

Waar 
aanvragen 

Bevolkingsantenne, Charles Malisstraat 40, 1080 Sint-Jans-
Molenbeek 
Tel.: 02 412 07 78 (sportdienst) 
E-mail:  sports.1080@molenbeek.irisnet.be  

Waar 
aanvragen 

Sportdienst Sint-Joost, Sterrenkundelaan 12-13,  1210 Brussel 
Tel.:  02 220 25 04 

Opmerking Club aangesloten bij Sodexo Opmerking Aansluiting bij een sportclub 

Meer info 
http://www.molenbeek.irisnet.be/nl/actualiteiten/actualiteiten-
1/operatie-molenbeek-sport-cultuurcheques-2019  

Meer info http://sjtn.brussels/nl/sport-vrije-tijd/sport/sportcheques  

 
Sint-Lambrechts-Woluwe  Sint-Pieters-Woluwe 

Voor wie 6-18 jaar, laag inkomen Voor wie 12-25 jaar 

Waarde  Tussenkomst van 70% van het inschrijvingsgeld (max. 350 euro) Waarde  Korting voor sportactiviteiten in de gemeente  

Waar 
aanvragen 

Jeugddienst Sint-Lambrechts-Woluwe 
Tel.:  02 732 28 37 

Waar 
aanvragen 

Online of bij de jeugddienst (02 773 05 65, jeunesse@woluwe1150.be)  

Opmerking 
Geldig bij sportclubs uit Sint-Lambrechts-Woluwe (uitzondering 
als er plaatsgebrek is in de sportclubs) 

Opmerking 
Alleen geldig bij clubs aangesloten in de gemeente (zwembad, Woluwe 
Sports Park), verder geen tussenkomsten 

Meer info 
www.dynamic-tamtam.be/clubs-verenigingen/sport-
cheque/?lang=nl  

Meer info 
www.woluwe1150.be/culture-et-loisirs/activites-de-jeunesse/pass-jeunes-
1150/ 
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Gemeenten die (nog) geen sportcheques uitreiken:  

Etterbeek, Ganshoren, Oudergem, Sint-Gillis, Ukkel, Vorst

    

 Watermaal-Bosvoorde   

Voor wie 5-18 jaar   

Waarde  50 euro   

Waar 
aanvragen 

Online of bij de sportdienst: Sportpark 3 Linden, Léopold 
Wienerlaan, 1170 Watermaal-Bosvoorde  
Tel.: 02 675 48 99 
E-mail: pascal.duchatel@parcsportif3tilleuls.be  

  

Opmerking 
 Club moet aangesloten zijn bij een erkende sportfederatie. 

 Club moet in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest liggen. 

 Formulier indienen tussen 15 september en 15 oktober. 

  

Meer info 
https://watermaal-bosvoorde.be/nl/leven-te-watermaal-
bosvoorde/sport/sportcheques  
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4. Paspartoe 

4.1 Wat? 
Paspartoe is de UiTPAS voor Brussel. Het is een spaar- en voordelenpas. Wie deelneemt 
aan activiteiten, kan punten sparen aan een Paspartoe-zuil of -balie. Die punten kun je 
omruilen voor mooie voordelen. De Paspartoe aan kansentarief is er voor mensen met 
een beperkt inkomen en biedt rechtstreeks kortingen voor een aantal sportactiviteiten. 
Voor activiteiten die 16 euro (of minder) kosten, betaal je maar 2 euro. Kost de activiteit 
meer dan 16 euro, dan hanteert Paspartoe variabele kortingen.  

4.2 Praktische info 

4.2.1 Voor wie? 

De Paspartoe is er voor iedereen vanaf 3 jaar, ongeacht de financiële situatie. De 
Paspartoe aan kansentarief is er voor inwoners van het Brussels Hoofdstedelijk 
Gewest met een beperkt inkomen (statuut van verhoogde tegemoetkoming). 

4.2.2 Hoeveel kost de Paspartoe? 

1. Paspartoe aan basistarief (voor mensen zonder verhoogde tegemoetkoming): 
 Ouder dan 26 jaar: 5 euro 

 Jonger dan 26 jaar: 2 euro  
2.  Paspartoe aan kansentarief (voor mensen met een verhoogde 

tegemoetkoming)  
 Gratis 

4.2.3 Waar kan je een Paspartoe krijgen? 

 Muntpunt: Munt 6, 1000 Brussel 

 Brussels Ouderenplatform: Zaterdagplein 6, 1000 Brussel 

 Gemeenschapscentra: www.n22.brussels  

4.3 Meer info 
 

Tel.: 02 563 05 87  
E-mail: paspartoe@vgc.be   
Vlaamse Gemeenschapscommissie  
Emile Jacqmainlaan 135  
1000 Brussel 
www.uitinbrussel.be/paspartoe     
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5. Fiscaal attest 

5.1 Wat? 
Sportkampen vallen in de sport- en jeugdsector onder ‘kinderopvang’. Daardoor kan het  
inschrijvingsgeld in mindering gebracht worden bij de personenbelasting. 

5.2 Praktische info 

5.2.1 Wie heeft recht op deze bijstand? 

Alle Belgen en burgers die een eigen fiscaal belastbaar inkomen hebben dat 
voortvloeit uit werk, werkloosheidsuitkeringen, invaliditeitsuitkeringen, 
ziektevergoedingen … en die belastingen betalen.  

5.2.2 Welk bedrag komt in aanmerking voor deze aftrek? 

 Max. 11,20 euro per opvangdag per kind 
 Je kunt verschillende opvangkosten per dag combineren, maar het bedrag van 

11,20 euro mag niet overschreden worden. 
 Geen beperking in aantal opvangdagen per jaar 
 De belastingvermindering bedraagt 45% van de uitgaven. 

5.2.3 Wat zijn de voorwaarden voor fiscale aftrek van kinderopvang? 

 Kinderopvang voor kinderen onder de 12 jaar (of onder de 18 jaar voor jongeren 
met een zware beperking), buiten de normale lesuren 

 De uitgaven moeten gebeurd zijn vóór de leeftijd van 12 jaar (of 18 jaar, bij zware 
beperking). De fiscale aftrek vervalt vanaf de dag dat het kind deze leeftijd 
bereikt, ongeacht of de activiteit dan nog bezig is. 

 Het kind moet fiscaal ten laste zijn van de belastingplichtige. 

5.2.4 Hoe krijg ik een fiscaal attest? 

1.  Je krijgt automatisch een fiscaal attest van de organisatie waar je je kind(eren) 
inschreef. Dat attest gaat over activiteiten van het voorbije kalenderjaar.  

2.  Heb je het attest niet op tijd ontvangen? Vraag ernaar bij de organisator. 

 

Meer informatie: website Federale Overheidsdienst Financiën. 

 



Van recreatieve en competitieve 
sporten in clubverband over de soms 
verrassende sportlessenreeksen in je 
buurt tot praktische informatie voor 
individuele sporters: je vindt het allemaal 
in de sportgids. 

Een aanbod voor jeugd, voor volwassenen en 
50-plussers en voor personen met een beperking.

Je vindt een exemplaar in je gemeenschaps-
centrum, bibliotheek of vraag er eentje aan  
via www.sportinbrussel.be.

 DE SPORTGIDS 

 DE VAKANTIEGIDS 
 

Er zijn elk jaar  
3 vakantiegidsen:  

krokus- en paasvakantie, 
zomervakantie en  
herfst- en kerst- 

vakantie.

Zoek je een toffe activiteit 
tijdens de vakantie? Die vind 
je zeker in de vakantiegids. Deze 
gids geeft een overzicht van 
sport-, spel- en crea-activiteiten in 
Brussel tijdens de schoolvakanties. 

Je vindt alles uit deze vakantiegids 
(en nog veel meer!) ook online. 
Kijk op www.sportinbrussel.be  
voor alle sportinitiatieven of op 
www.brusselbazaar.be voor 
alle activiteiten voor kinderen en 
jongeren in Brussel.

VIND JE SPORT OP  
WWW.SPORTINBRUSSEL.BE  

OF IN ONZE GIDSEN.1  
OCMW

2  
Mutualiteit

3  
Sportcheque

4  
Paspartoe

5  
Fiscaal attest

 Ontdek meer over: 



KORTINGSGIDS
VOOR SPORT

 Een overzicht van kortingen en tussenkomsten 
 voor sportkampen, lessen en sportclubs. 

VRAGEN OF OPMERKINGEN?
Laat het ons weten op  

sportdienst@vgc.be of 02/563 05 14

VGC-sportdienst
E. Jacqmainlaan 135

1000 Brussel
www.sportinbrussel.be

/sportinbrussel

 Lees meer of download deze brochure  
op www.sportinbrussel.be/reducties.
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