Wijzigingen van de procedurebesluiten
Titelbalk breder voor langere titels (op 2 regels):
Op 14 september keurde de Vlaamse regering een wijzigingsbesluit van het
Procedurebesluit van 9 mei 2014 en het Procedurebesluit Buitenschoolse Opvang
van 19 december 2014 goed.
We zetten de belangrijkste wijzigingen op een rijtje.
Het wijzigingsbesluit regelt ook de programmatie voor de nieuwe toe te kennen
subsidies voor 2018. Deze is al toegepast in de oproepen.
WIJZIGING VAN DE MOGELIJKHEDEN VOOR HET OVERHEVELEN VAN
SUBSIDIEERBARE PLAATSEN.
Je kon al subsidieerbare plaatsen van een subsidiegroep gezinsopvang binnen hetzelfde geografisch
gebied overhevelen naar een subsidiegroep groepsopvang samenwerkende onthaalouders en
omgekeerd, op voorwaarde dat beide subsidiegroepen dezelfde subsidievoorwaarden hebben.
Voortaan zijn er bijkomende voorwaarden:
•

Je kan slechts plaatsen overhevelen als tijdens het vorige kalenderjaar de vereiste bezetting in
de nieuwe subsidiegroep werd behaald. Is dit niet zo? Dan moet je kunnen aantonen dat de
vereiste bezetting tijdens de voorbije 4 kwartalen werd behaald.

•

Je moet ook aantonen dat ook na de overheveling de nieuwe subsidiegroep zal voldoen aan de
minimale bezetting.

•

Na de overheveling moeten er in de nieuwe subsidiegroep minstens evenveel vergunde
plaatsen zijn als subsidieerbare plaatsen.

•

Je moet een inspanning doen om per aanwezige kinderbegeleider per kwartaal gemiddeld
maximaal vier kinderen tegelijk op te vangen.

•

De overheveling is mogelijk zolang er geen saldoafrekening is, eventueel met terugwerkende
kracht voor het afgelopen subsidiejaar.

Er is ook een nieuwe mogelijkheid om plaatsen over te hevelen voor gezinsopvang.
Je kan subsidieerbare kinderopvangplaatsen van een subsidiegroep gezinsopvang overhevelen naar
een andere geografische subsidiegroep gezinsopvang:
•

wanneer zonder die overheveling Kind en Gezin voor de afstaande subsidiegroep zou beslissen
om de subsidies te verminderen of stop te zetten wegens een te lage bezetting

•

of wanneer de subsidies zouden wegvallen omdat de termijn van voorbehoud verstreken is.

Opgelet
•

Niet voor groepsopvang samenwerkende onthaalouders.

•

Je moet de overheveling aanvragen vóór de beslissing van Kind en Gezin om de subsidies te
verminderen!
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Deze overheveling is mogelijk als je aan de volgende voorwaarden voldoet:
•

Als er in de nieuwe subsidiegroep al subsidieerbare plaatsen waren, dan behaalde de nieuwe
subsidiegroep in het vorige kalenderjaar de vereiste bezetting. Is dit niet zo? Dan moet je
kunnen aantonen dat de vereiste bezetting tijdens de voorbije 4 kwartalen werd behaald.

•

Je moet ook aantonen dat ook na de overheveling de nieuwe subsidiegroep zal voldoen aan de
minimale bezetting.

•

Na de overheveling moeten er in de nieuwe subsidiegroep minstens evenveel vergunde
plaatsen zijn als subsidieerbare plaatsen.

•

Je moet een inspanning doen om per aanwezige kinderbegeleider per kwartaal gemiddeld
maximaal vier kinderen tegelijk op te vangen.

•

Er is een positief advies van de lokale besturen van de gemeenten waar de plaatsen naar
worden overgeheveld.

Behaal je in het kalenderjaar van de overheveling de vereiste bezetting niet? Dan vermindert Kind
en Gezin automatisch het aantal subsidieerbare plaatsen met maximaal het aantal overgehevelde
plaatsen, met ingang van 1 januari van het kalenderjaar na de overheveling.

WIJZIGINGEN BIJ DE AANVRAAG VAN EEN SUBSIDIE VOOR INDIVIDUELE
INCLUSIEVE KINDEROPVANG
Deze aanpassingen gelden zowel voor de opvang van baby’s en peuters als voor de buitenschoolse
kinderopvang.
•

Het is niet langer nodig is om het attest van een deskundige in een gesloten envelop te
bezorgen. Deze attestering kan opgenomen worden in de aanvraag. Je bezorgt dan het geheel
op een veilige manier via een versleutelde mail of met de post.

•

De deskundige moet bij de omschrijving van de problematiek duidelijk aangeven hoe lang de
specifieke zorg nodig is.

•

Is de specifieke zorg tijdelijk van aard? Dan moet je bij de aanvraag expliciet aangeven tot
wanneer je de subsidies wil ontvangen.

•

Je moet aantonen hoe de specifieke zorg die je aanbiedt gelinkt is aan de problematiek zoals
omschreven door de deskundige.

Meer informatie over de nieuwe aanpak vind je in de procedure op de website.
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PROCEDUREREGELING BIJ FUSIES VAN DE GEMEENTEN
Op 1 januari 2019 fusioneren 15 bestaande gemeenten naar 7 nieuwe gemeenten. Deze fusies
hebben ook administratieve gevolgen voor de kinderopvang:
•

De naam van de gemeente verandert, maar ook heel wat straatnamen en adressen.

•

Als organisator van kinderopvang: de huidige gemeentebesturen en OCMW’s zullen niet meer
bestaan, nieuwe worden opgericht.

Kind en Gezin zal het administratieve werk voor de betrokken organisatoren zoveel mogelijk
beperken. In het wijzigingsbesluit van de Vlaamse Regering van 14 september 2018 werd dit
juridisch mogelijk gemaakt:
•

We passen zelf de adressen van de kinderopvanglocaties aan.

•

We zetten de vergunningen, erkenningen, attesten van toezicht, subsidies … automatisch om.

•

Als opvanglocaties van zorgregio veranderen, zal ook dat automatisch gebeuren. Als
organisatoren dat wensen, kunnen ze subsidieerbare plaatsen tussen de subsidiegroepen
verschuiven.

De organisatoren in kwestie krijgen in januari 2019 de nieuwe vergunningen en meer informatie.

MEER INFO
Op de website vind je de regelgeving en aangepaste procedures en formulieren.
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