Aanvraag van een subsidiebelofte
Titelbalk breder voor langere titels (op 2 regels):
Als de Vlaamse Regering extra subsidies ter beschikking stelt voor de
kinderopvang van Baby’s en Peuters dan publiceren we een algemene oproep
voor het indienen van een aanvraag van een subsidiebelofte. Deze oproep is
gebaseerd op de prioriteiten die de Vlaamse Regering voorop stelt.
In de oproep staan de voorrangsregels, de ontvankelijkheids- en
uitsluitingscriteria vastgelegd voor het aanvragen en bekomen van een
subsidiebelofte.
Voldoe je aan de voorwaarden, dan kan je bij Kind en Gezin een subsidiebelofte
aanvragen.
WAT DOE JE ALS ORGANISATOR?
•

Lees de algemene oproep voor het indienen van een aanvraag van een
subsidiebelofte grondig na zodat je zelf een inschatting kan maken of je voldoet aan de
voorwaarden voor het bekomen van een subsidiebelofte. De algemene oproep vind je op
www.kindengezin.be. Ga naar ‘Kinderopvang > Sector baby’s en peuters > Snelinfo’s,
oproepen en verslagen > Oproepen en beslissingen > Oproepen’.

•

In deze oproep vind je ook informatie over welke documenten je bij je aanvraag moet voegen.

•

De aanvraagformulieren voor een subsidiebelofte vind je op www.kindengezin.be. Ga naar
‘Kinderopvang > Sector baby’s en peuters > Snelinfo’s, oproepen en verslagen > Oproepen en
beslissingen > Oproepen’.

•

Vul het correcte aanvraagformulier voor een subsidiebelofte volledig in en voeg
hierbij de nodige documenten.

•

Bezorg je aanvraag tijdig en elektronisch aan Kind en Gezin. De contactgegevens van
Kind en Gezin vind je op het aanvraagformulier.

Opgelet!
Als Kind en Gezin voor jouw organisatie eerder al een beslissing nam tot stopzetting, schorsing of
vermindering van een subsidie. Bezorg dan naast de documenten vermeldt in de algemene oproep
van Kind en Gezin ook bijkomende documenten waaruit blijkt dat de redenen waarom eerder een
negatieve beslissing werd genomen, niet langer bestaan.
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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.
Is je aanvraag onvolledig of ontbreken er documenten? Kind en Gezin meldt je dit zo snel mogelijk.
Je krijgt dan als organisator 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 de aanvraag indient binnen de in de oproep vastgelegde termijnen;

•

je aanvraag volledig en correct is ingevuld;

•

je aanvraag op de juiste wijze werd bezorgd;

•

je alle nodige bijkomende documenten tijdig bezorgd;

•

Je voldoet aan eventuele bijkomende ontvankelijkheidscriteria die zijn vermeld in de algemene
oproep.

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.

Als je aanvraag onontvankelijk is, stopt Kind en Gezin de procedure.

Je hebt geen beslissing over de ontvankelijkheid ontvangen
Als je niet tijdig een beslissing over de ontvankelijkheid van je aanvraag van Kind en Gezin
ontvangt maar wel een ontvangstmelding kreeg, mag je ervan uitgaan dat je aanvraag
ontvankelijk is. Het is wel aan te raden Kind en Gezin te contacteren en te melden dat je geen
beslissing hebt ontvangen.

Beslissing
Kind en Gezin gaat na of je aanvraag voldoet aan de voorwaarden tot toekenning van een
subsidiebelofte.
Zo ja, dan wordt je aanvraag meegenomen in de rangschikking voor verdeling van de beschikbare
subsidieerbare plaatsen op basis van de criteria vermeld in de algemene oproep.
Zo niet, dan wordt je aanvraag uitgesloten.
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Uiterlijk 90 kalenderdagen na de einddatum voor de indiening van de aanvraag van een
subsidiebelofte beslist Kind en Gezin over de toekenning van de subsidiebeloften.
Als deze termijn van 90 kalenderdagen geheel of gedeeltelijk in de maand juli of augustus valt, dan
wordt de termijn met 30 kalenderdagen verlengd.

Uiterlijk 15 kalenderdagen na de beslissing over de subsidiebelofte bezorgt Kind en Gezin je:
•

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

•

als de subsidiebelofte toegekend wordt voor een lager aantal plaatsen dan aangevraagd of als
de subsidiebelofte geweigerd wordt: 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, dan wordt je subsidiebelofte geacht
geweigerd te zijn. Kind en Gezin kan nadien wel nog een andere beslissing nemen dus het is aan te
raden Kind en Gezin te contacteren en te melden dat je geen beslissing hebt ontvangen.

Je subsidiebelofte omzetten in een subsidietoekenning
Een subsidiebelofte is beperkt geldig. Je subsidiebelofte is geldig tot drie maanden na de
realisatiedatum die je opgaf bij de aanvraag.
Je kan vragen aan Kind en Gezin om je subsidiebelofte eenmalig te verlengen voor maximaal 6
maanden. De procedure hiervoor vind je terug op www.kindengezin.be. Ga naar ‘Kinderopvang >
Sector baby’s en peuters > Procedures, formulieren en software > Procedures en formulieren >
Subsidiebelofte’.
Om effectief je subsidies betaald te krijgen, moet je je subsidiebelofte laten omzetten in een
subsidietoekenning. Doe dit tijdig! De procedure hiervoor vind je terug op www.kindengezin.be.
Ga naar ‘Kinderopvang > Sector baby’s en peuters > Procedures, formulieren en software >
Procedures en formulieren > Subsidietoekenning’.
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