Aanvraag van een subsidie voor individuele inclusieve
opvang
Opvang van baby’s en peuters, buitenschoolse
kinderopvang

Als je in een kinderopvanglocatie een kind opvangt met een specifieke
zorgbehoefte en je levert bijkomende inspanningen om dit kind zo optimaal
mogelijk op te vangen dan kan je een subsidie voor individuele inclusieve opvang
aanvragen.
Titelbalk breder voor langere titels (op 2 regels):
Meer informatie over deze subsidie en de voorwaarden vind je op
www.kindengezin.be, ga naar ‘Kinderopvang > Sector baby’s en peuters
> Subsidies en financieel >Inclusieve opvang’.
Een subsidie voor individuele inclusieve opvang gaat ten vroegste in vanaf de
eerste dag dat je het kind in je kinderopvanglocatie opvangt.
De subsidie kan toegekend worden met terugwerkende kracht. Er kan maximum
6 maanden worden teruggegaan vanaf de datum waarop Kind en Gezin je
volledige aanvraag ontvangt.
WAT DOE JE ALS ORGANISATOR?
Je vindt het ‘Aanvraagformulier voor een subsidie voor individuele inclusieve kinderopvang en
individuele inclusieve buitenschoolse opvang’ op www.kindengezin.be, ga naar ‘Kinderopvang
> Sector baby’s en peuters > Procedures, formulieren, software > Procedures en
formulieren’.
Vul het formulier volledig in en stuur het via de post of via versleutelde e-mail naar Kind en Gezin.
De contactgegevens van Kind en Gezin vind je op het aanvraagformulier.
Het formulier bevat ook een luik dat door een externe deskundige (niet verbonden aan de
organisator) moet worden ingevuld. Heb je een attest of verslag van deze deskundige dat de
nodige informatie bevat? Dan kan je dit meesturen en moet de deskundige dit luik op het
aanvraagformulier niet invullen.
Uit de omschrijving van de medische of psychosociale problematiek moet duidelijk blijken dat de
specifieke zorg noodzakelijk is in het kader van de kinderopvang.

WAT DOET KIND EN GEZIN?
Ontvangstmelding
Na ontvangst van je aanvraag bezorgt Kind en Gezin je een ontvangstmelding.
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Is je aanvraag onvolledig? Kind en Gezin meldt je dit zo snel mogelijk. Je krijgt dan maximum 30
kalenderdagen om de aanvraag te vervolledigen.

Ontvankelijkheid
Uiterlijk 30 kalenderdagen na ontvangst van je aanvraag beslist Kind en Gezin of je aanvraag
ontvankelijk is. Die termijn wordt met maximum 30 kalenderdagen verlengd als er bijkomende
informatie of documenten zijn gevraagd.
Je aanvraag is ontvankelijk als je aanvraag tijdig, volledig en correct is ingevuld. Uiterlijk 15
kalenderdagen na de beslissing tot ontvankelijkheid bezorgt Kind en Gezin je:
•

als de aanvraag ontvankelijk is: de beslissing via e-mail

•

als de aanvraag onontvankelijk is: de beslissing via e-mail en met een aangetekende brief

Beslissing
Uiterlijk 60 kalenderdagen na de beslissing tot ontvankelijkheid beslist Kind en Gezin of je subsidie
wordt toegekend of geweigerd.
Uiterlijk 15 kalenderdagen na de beslissing over de subsidie bezorgt Kind en Gezin je:
•

als de subsidie wordt toegekend: de beslissing via e-mail

•

als de subsidie wordt geweigerd: de beslissing via e-mail en met een aangetekende brief

Je hebt geen beslissing ontvangen
Als je niet tijdig een beslissing van Kind en Gezin ontvangt maar wel een ontvangstmelding kreeg,
mag je ervan uitgaan dat je subsidie toegekend is. We raden je in dat geval wel aan Kind en Gezin
te contacteren om te melden dat je geen beslissing hebt ontvangen.
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