Aanvraag van een subsidietoekenning na een
subsidiebelofte
Titelbalk breder voor langere titels (op 2 regels):

Als je beschikt over een subsidiebelofte, kan je deze subsidiebelofte laten
omzetten in een subsidietoekenning. De subsidietoekenning heb je nodig om
effectief de subsidies te krijgen.
De subsidie wordt toegekend aan een organisator voor de subsidiegroep
waarvoor er een subsidiebelofte werd toegekend. Een subsidiegroep is een
afgebakend geografisch gebied. Meer informatie hierover vind je in het
subsidiebesluit en de toelichting daarbij.
WAT DOE JE ALS ORGANISATOR?
Je kan je aanvraag indienen maximum 6 maanden voordat je de subsidies effectief wil laten
ingaan.
De subsidie moet ingaan voor het einde van de geldigheid van de subsidiebelofte.
De subsidies gaan ten vroegste in vanaf de beslissing van Kind en Gezin.
Je vult het aanvraagformulier ‘Aanvraag van een subsidietoekenning’ van Kind en Gezin in. Je vindt
het formulier op www.kindengezin.be, ga naar ‘Kinderopvang > Sector baby’s en peuters >
Procedures, formulieren, software > Procedures en formulieren’.
Kreeg je eerder een weigering tot subsidietoekenning of is er eerder al een terugvordering,
vermindering, schorsing of volledige stopzetting geweest van subsidie?
Voeg dan bij het aanvraagformulier een bijkomend document waaruit blijkt dat de reden waarop de
eerdere weigering, terugvordering, vermindering, schorsing of stopzetting van subsidie is
gebaseerd, niet meer bestaat.
Bezorg je aanvraag aan Kind en Gezin. De contactgegevens van Kind en Gezin vind je op het
aanvraagformulier.
Heb je nog geen enkele vergunning van Kind en Gezin in de subsidiegroep waarvoor je een
subsidietoekenning vraagt? Dan kan je ten vroegste je subsidietoekenning aanvragen
samen met je vergunningsaanvraag.

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 maximum 6 maanden na je aanvraag de subsidies wil laten ingaan;



je aanvraag volledig en correct is ingevuld;



je beschikt over een subsidiebelofte die nog minimum 30 kalenderdagen na de aanvraag geldig
is;



de rechtsvorm van je organisatie in aanmerking komt om de subsidie te ontvangen (dit is pas
van toepassing na afloop van de voorziene overgangstermijn).

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 tot toekenning.

Beslissing
Uiterlijk 60 kalenderdagen na de beslissing tot ontvankelijkheid beslist Kind en Gezin of je subsidie
wordt toegekend of geweigerd.
Als je subsidie wordt toegekend, gaat ze ten vroegste in vanaf de datum van deze beslissing. De
exacte startdatum staat in je beslissing.
Uiterlijk 15 kalenderdagen na de beslissing over de subsidietoekenning bezorgt Kind en Gezin je:


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



als de subsidie wordt toegekend voor een lager aantal plaatsen dan aangevraagd of als de
subsidie geweigerd is: 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. Het is wel aan te raden Kind en Gezin te
contacteren en te melden dat je geen beslissing hebt ontvangen.

