Aanvraag tot overheveling van subsidieerbare plaatsen
Titelbalk breder voor langere titels (op 2 regels):

Subsidies worden steeds toegekend aan een bepaalde subsidiegroep. Dit is een
afgebakend geografisch gebied waarbinnen je als organisator vrij bent om deze
subsidies in te zetten.
Wil je subsidieerbare plaatsen verschuiven naar een andere subsidiegroep, dan
kan dit alleen in bepaalde situaties:
•

Je wilt subsidieerbare plaatsen groepsopvang verschuiven naar aanleiding van
een verhuizing. Dit kan op voorwaarde dat:
- de nieuwe kinderopvanglocatie zich op korte afstand bevindt van de
vroegere locatie.
- je kan aantonen dat de gemeente waarnaar de kinderopvanglocatie
verhuist een grotere nood heeft aan opvang dan de gemeente waar de
kinderopvanglocatie vroeger gelegen was.
- het lokaal bestuur van de gemeente van waaruit de kinderopvanglocatie
vertrekt en ook de gemeente waarnaar de kinderopvanglocatie verhuist,
een positief advies geven voor de verhuizing. (deze voorwaarde geldt niet
voor het overhevelen van plaatsen met alleen de basissubsidie)

•

Je wilt subsidieerbare plaatsen gezinsopvang verschuiven naar aanleiding van
een verhuizing. Dit kan op voorwaarde dat:
- De nieuwe kinderopvanglocatie zich op korte afstand bevindt van de
vroegere locatie.
- Je kan aantonen dat de zorgregio waarnaar de kinderopvanglocatie
verhuist een grotere nood heeft aan opvang dan de zorgregio waar de
kinderopvanglocatie vroeger gelegen was.

•

Je wilt je kinderopvanglocatie gezinsopvang omschakelen naar een
kinderopvanglocatie groepsopvang of omgekeerd en je subsidieerbare
plaatsen mee omzetten.
- Bij overheveling van gezinsopvang naar groepsopvang, beslist Kind en
Gezin hoeveel plaatsen je maximum kan overhevelen.

•

Je wilt subsidieerbare plaatsen van een subsidiegroep gezinsopvang of
groepsopvang door samenwerkende onthaalouders overhevelen naar een
aangrenzende zorgregio. Dit kan op voorwaarde dat:
- Je door de start van het decreet slechts een beperkt aantal plaatsen hebt
in deze subsidiegroep
- Je de overheveling vraagt na stopzetting van de laatste
kinderopvanglocatie in deze subsidiegroep
- De overheveling gebeurt naar de subsidiegroep in de aangrenzende
zorgregio waar op 1 april 2014 al subsidieerbare kinderopvangplaatsen
waren en waar de meeste subsidieerbare kinderopvangplaatsen zijn op het
moment van de aanvraag
- Er sinds de start van het decreet geen nieuwe locatie is gestart in de
subsidiegroep waarvoor je de overheveling vraagt
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-

•

•

Het een overheveling betreft van maximaal 8 subsidieerbare
kinderopvangplaatsen

Je wilt subsidieerbare plaatsen van een subsidiegroep gezinsopvang
verschuiven naar een subsidiegroep groepsopvang door samenwerkende
onthaalouders of omgekeerd, binnen dezelfde zorgregio. Dit is mogelijk
zolang de subsidiebedragen van gezinsopvang en GroepSOO dezelfde zijn en
onder volgende 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 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.

Je kan subsidieerbare kinderopvangplaatsen van een subsidiegroep
geinsopvang 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.
-Enkel mogelijk voor gezinsopvang, niet voor groepsopvang samenwerkende
onthaalouders.
-Je moet de overheveling aanvragen vóór de beslissing van Kind en Gezin om
de subsidies te verminderen!
De 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.
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-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.
-Creëer je met deze subsidies in de nieuwe subsidiegroep bijkomende
plaatsen, dan is een positief advies van de lokale besturen van de gemeenten
waar de plaatsen bijkomen.
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.

Opgelet!
De overheveling van subsidieerbare plaatsen kan ten vroegste ingaan vanaf de beslissing van Kind en
Gezin, behalve voor de overheveling van plaatsen Gezinsopvang naar Groepsopvang SOO (en
omgekeerd) binnen eenzelfde zorgregio.
Deze laatste kunnen overgeheveld worden met terugwerking naar het vorige kalenderjaar, op
voorwaarde dat de overheveling wordt aangevraagd uiterlijk op 28 februari, zodat ze kan toegekend
worden voor de saldoafrekening.
Je moet er wel op toezien dat de vergunde capaciteit in deze zorgregio minstens even hoog is als het
aantal subsidieerbare plaatsen, zoniet kunnen deze plaatsen niet worden gesubsidieerd. Bij twijfel
hieromtrent kan je altijd contact nemen met je klantenbeheerder.

WAT DOE JE ALS ORGANISATOR?
Je vult het aanvraagformulier ‘Aanvraag voor wijziging van een subsidietoekenning’ van Kind en
Gezin in. Je vindt het formulier op de website www.kindengezin.be, ga naar ‘Kinderopvang >
Sector baby’s en peuters > Procedures, formulieren, software > Procedures en
formulieren’.
Bezorg je aanvraag aan Kind en Gezin. De contactgegevens van Kind en Gezin vind je op het
aanvraagformulier.
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WAT DOET KIND EN GEZIN?
Ontvangstmelding
Na ontvangst van je aanvraag bezorgt Kind en Gezin je een ontvangstmelding. Die
ontvangstmelding bevestigt (alleen) dat je aanvraag goed ontvangen is.

Beslissing
Uiterlijk 60 kalenderdagen na de aanvraag beslist Kind en Gezin of en hoeveel subsidieerbare
plaatsen kunnen worden overgeheveld
Als je wijziging wordt toegekend, gaat ze ten vroegste in vanaf de eerste van de maand volgend op
deze beslissing. De exacte startdatum staat in je beslissing (behalve voor de uitzondering
beschreven in de kader hierboven)
Uiterlijk 15 kalenderdagen na de beslissing over de wijziging van de subsidietoekenning bezorgt
Kind en Gezin je:
•

als de wijziging wordt toegekend: de beslissing via e-mail;

•

als de wijziging wordt toegekend voor een lager aantal plaatsen dan aangevraagd of als de
wijziging geweigerd is: de beslissing via e-mail en met een aangetekende brief.
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