GEMEENTEBESTUUR GRIMBERGEN
Prinsenstraat 3 – 1850 GRIMBERGEN
Tel: 02 260 12 11www.grimbergen.be
ATTEST INZAKE UITGAVEN VOOR DE OPVANG VAN KINDEREN VAN MINDER DAN 14 JAAR
te bewaren voor belastingaangifte 2021
VAK I
Ondergetekende bevestigt dat:
Chiromeisjes Sjaloom Humbeek vzw
t.a.v. Hilde De Leye
Kerkstraat 50
1851 Grimbergen
is erkend, gesubsidieerd of gecontroleerd door de lokale openbare besturen of openbare besturen van de
gemeenschappen of gewesten.
Onderhavig attest is geldig voor het tijdperk van 01/01/2020 tot en met 31/12/2020.
Gedaan te Grimbergen, op 17/02/2021.

Muriel Van Schel
Algemeen directeur
(Naam, hoedanigheid en handtekening van het lokale openbare bestuur)
Naam en volledig adres van het lokale openbare bestuur:
Gemeentebestuur Grimbergen
Prinsenstraat 3
1850 Grimbergen

Chris Selleslagh
Burgemeester

(1) Dit attest, dat slechts in één exemplaar moet worden ingevuld, moet worden uitgereikt aan de schuldenaar van de uitgaven, die het bij
zijn aangifte in de personenbelasting zal voegen.

Vak II (in te vullen door erkend jeugdwerkinitiatief)
1. Volgnummer van het attest: …………
2. Naam, voornaam en adres van de schuldenaar van de uitgaven voor kinderopvang:
…………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………..
3. Naam en voornaam van het kind: ……………………………………………………
4. Geboortedatum van het kind: .… / .… / ……
5. Periode waarin het kind is opgevangen (1):
van … / … / 2020 tot … / … / 2020
van … / … / 2020 tot … / … / 2020
van … / … / 2020 tot … / … / 2020
6. Aantal opvangdagen:

………

7. Dagtarief:

……… EUR

van … / … / 2020 tot … / … / 2020

8. Totaal ontvangen bedrag: ……… EUR
Ondergetekende bevestigt de juistheid van de hierboven vermelde inlichtingen.
Gedaan te Grimbergen, op …. / …. / 2021

(Naam, hoedanigheid en handtekening van de persoon die gemachtigd is door het lokale jeugdwerkinitiatief)
(1) de op het attest vermelde gegevens mogen slechts betrekking hebben op het gedeelte van het jaar tot en met de veertiende verjaardag
van het kind.

