Continuering subsidies voor projecten vanuit het FCUD
vanaf 1 januari 2016
Aan organisatoren met projectsubsidie FCUD

26 juli 2016

Beste organisator,
De Vlaamse Regering keurde op 15 juli 2016 het besluit goed dat de subsidiëring van projecten
van het vroegere Fonds voor Collectieve Uitrustingen en Diensten (FCUD) en de personeelsleden
met een gewezen gescostatuut regelt.
Vanaf 1 januari 2016 ontvang je als organisator hetzelfde subsidiebedrag als voor 2014.

VOORWAARDEN VOLGENS DE AARD VAN DE ACTIVITEIT
Nieuw is dat er nu verschillende voorwaarden zijn volgens de aard van de activiteit:


Een FCUD-project met als enige opvangactiviteit buitenschoolse opvang

De subsidie moet ingezet worden in een opvanglocatie met een erkenning voor buitenschoolse
groepsopvang. Deze opvanglocatie voldoet aan de voorwaarden voor een subsidie voor
initiatief buitenschoolse opvang.


Een FCUD-project met andere en meerdere opvangactiviteiten (eventueel in
combinatie met buitenschoolse opvang)

Projecten die andere opvang doen zoals flexibele, zieke kinderen, urgentie (al dan niet in
combinatie met buitenschoolse) vallen onder deze categorie.
Dit project moet aan de FCUD-voorwaarden voldoen van het koninklijk besluit van 19 augustus
1997. Het bijzonder reglement van het FCUD van 2 september 1997 blijft behouden.


Een FCUD- project met als enige activiteit regionale coördinatie van
buitenschoolse opvang

Als het FCUD-project niet zelf gemiddeld 500 kinderen per dag opvangt, moet dit project een
of meer samenwerkingsovereenkomsten hebben met een organisator van buitenschoolse
groepsopvang. Deze organisator heeft een subsidie voor initiatief buitenschoolse opvang of
buitenschoolse groepsopvang met een subsidie voor buitenschoolse opvang in een
afzonderlijke binnenruimte.

VOORSCHOTTEN
Je kreeg al een voorschot van 80 % voor de eerste drie kwartalen van 2016 in afwachting van het
goedgekeurde besluit.
Vanaf 1 juli 2016 was er een indexaanpassing. Deze indexaanpassing zal toegepast worden bij de
betaling van het saldo in 2017. Door de besparingen van de Vlaamse regering, wordt enkel het
deel voor de personeelsmiddelen geïndexeerd. De werkingsmiddelen worden niet geïndexeerd.
Omdat de werkingsmiddelen gemiddeld 15 % van de subsidie vertegenwoordigen en de
personeelsmiddelen gemiddeld 85 %; verhoogt dus slechts 85 % van de subsidie met 2%.

Je vindt het besluit op www.kindengezin.be. Ga naar Kinderopvang > Sector Baby’s en Peuters >
Regelgeving > Subsidies of naar Kinderopvang > Sector Schoolkinderen > Regelgeving >
Subsidies.
Met je vragen kan je terecht bij Kristel Vervust:


e-mail: kristel.vervust@kindengezin.be



tel.: 02 533 92 96

Vriendelijke groeten,
Filip Winderickx
Afdelingshoofd Kinderopvang

