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Betaling voorschot en
saldo door Kind en Gezin

Voorschot (90%) voor
jaar x wordt uitbetaald
tegen ten laatste eind
maart van jaar x.
Saldo (10%) voor jaar x
wordt uitbetaald in jaar
x+1 nadat de
verantwoordingsstukken
(inhoudelijk en
financieel):
- zijn gecontroleerd (alg.
regel in geval
subsidiebedrag de 7000
euro overschrijdt)
- zijn verkregen (alg.
regel in geval
subsidiebedrag de 7000
euro niet overschrijdt:
controle door Kind en
Gezin kan wel in dat
geval, maar moet niet zie BVR PGO art. 74 )

