Financiële compensatie: doe zelf geen aanvraag meer,
vanaf nu doet Kind en Gezin de berekening
Aan organisatoren met inkomenstarief

20 november 2015

Beste organisator,
Op 1 april 2014 is het subsidiesysteem voor kinderopvang voor baby’s en peuters grondig
veranderd. Hierdoor krijgen sommige organisatoren meer subsidies en andere minder.
Organisatoren die minder subsidies krijgen, kunnen voor de jaren 2014 tot en met 2017 een
financiële compensatie vragen. Zo krijgen ze de tijd om zich aan te passen aan het nieuwe
subsidiesysteem.

DOE ZELF GEEN AANVRAAG MEER: KIND EN GEZIN DOET DE BEREKENING
Tot nu verwachtten we dat je zelf een aanvraag voor financiële compensatie deed. Je moest
hiervoor een aanvraagformulier invullen en opsturen naar Kind en Gezin.
Omdat de timing voor het indienen van het aanvraagformulier krap wordt, zal Kind en Gezin vanaf
nu zelf de berekeningen voor de financiële compensatie doen.
Je hoeft zelf geen aanvraag meer te doen.
De berekeningen en de betalingen van de financiële compensatie zullen enkele dagen in beslag
nemen. We plannen dit in de weken van 7 en 14 december 2015.
Kort nadien ontvang je een e-mail met meer info over jouw berekening en de beslissing van Kind
en Gezin, ook als je niet in aanmerking komt voor financiële compensatie.
Ga je niet akkoord met de beslissing van Kind en Gezin? Je krijgt nadien nog voldoende tijd om te
reageren op de beslissing. Dat kan via

budget.kinderopvang@kindengezin.be.

Deed je al een aanvraag voor financiële compensatie? We behandelen je aanvraag zo snel
mogelijk. Ook vragen rond compensatie die naar de budgetbox werden verstuurd, nemen we
verder op.

MEER INFORMATIE?
In de brochure

financiële compensatie vind je meer informatie over de compensatie 2014, als er in

2014 geen capaciteitswijziging was. We vullen de brochure verder aan met informatie voor
organisatoren met een capaciteitswijziging in 2014.
Vriendelijke groeten,
Filip Winderickx
Afdelingshoofd Kinderopvang

