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Fiches 281.10 klaar om in te dienen 
 

De fiches 281.10 kunnen nu gegenereerd worden en ingediend worden via Belcotax. 

 

Via onze website kan je een nieuwbericht bekijken om zo de belangrijkste info te 

bekomen alsook de nieuwe handleiding. 

 

Ga naar: 

https://www.count-e.be/nieuws/fiscale-fiches-281-10-wijzigingen-inkomstenjaar-2022/ 

 

Indienen voor 28/2/2023. 

Fiches 281.86 voor kinderopvang klaar om in te dienen 
 

De fiches 281.86 kunnen nu ook via Belcotax ingediend worden. Ook hiervoor bestaat er 

een nieuwsbericht met een link naar de handleiding. 

 

Ga naar: 

https://www.count-e.be/nieuws/fiscale-attesten-kinderopvang/ 

 

Indienen voor 28/2/2023. 

 

Fout bij afdruk facturen? Eigen formulieren werken niet 
meer 
 

In de update 4.35 is door nieuwe ontwikkelingen onverwacht naar boven gekomen dat 

eigen formulieren voor facturen niet meer werken. We hebben een stappenplan 

uitgewerkt om dit op te lossen. 

 

Ga naar: 

https://www.count-e.be/nieuws/fout-bij-afdrukken-documenten/ 

 

Nieuwe module goedkeuringen in ontwikkeling 
 

Omdat er veel vraag is naar een systeem om in Count-e op maat van het onderwijs 

facturen te kunnen goedkeuren, werken we reeds enkele maanden aan een nieuwe 

module goedkeuringen. 

 

Deze module zal standaard in Count-e voorzien worden. Hier en daar zal je reeds een 

veld zien opduiken maar de module is momenteel nog niet beschikbaar. 

Digitalisatie via Billtobox – stand van zaken 
 

Zoals eerder aangekondigd werken we samen met Unifiedpost om de aankopen te 

digitaliseren. Via Billtobox kunnen we jullie een mooie oplossing bieden om 

aankoopfacturen gedigitaliseerd in Count-e te krijgen. Er waren nog enkele zaken die in 

ontwikkeling moesten gebeuren waardoor er vertraging op het uitrollen van deze module 

is ontstaan. Na de Krokusvakantie kunnen we breder met deze module van start gaan. 

Er kunnen dan ook aparte accounts per school voorzien worden. 

https://www.count-e.be/nieuws/fiscale-fiches-281-10-wijzigingen-inkomstenjaar-2022/
https://www.count-e.be/nieuws/fiscale-attesten-kinderopvang/
https://www.count-e.be/nieuws/fout-bij-afdrukken-documenten/
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Andere punten in deze versie 
 

Rijksregisternummers ouders uit Informat 

 

Er werd soms maar 1 rijksregisternummer van ouders gesynchroniseerd. Dat is nu 

aangepast. 

 

Synchronisatie van een 2e adres bij gescheiden ouders uit Informat 

 

Sinds kort kunnen we beide adressen van gescheiden ouders synchroniseren uit 

Informat. Bij het 2e adres werd per ongeluk het vinkje “exemplaar per adres” steeds 

uitgevinkt waardoor rappels niet naar een 2e adres werd afgedrukt. Dat is met deze 

versie gecorrigeerd. 

 

Webapplicatie Count-e: leerling opzoeken via RFID kaartlezer 

 

In de webapplicatie kan je nu, vooral interessant bij opvang, een leerling opzoeken via 

een RFID kaartlezer. 

 

 
 

Opvang aanwezigen – start: aanwezigheid per kwartier 

 

Scherm opvang aanwezigen – start kan je in het veld tijdstip nu ook per kwartier 

ingeven. 

 

Boekhouden – Dagboeken – Aankopen – Periodes: afdrukken lukte 
niet meer 

 

Afdruk dagboek lukte niet meer, dat is nu gecorrigeerd. 


