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BROCHURE FINANCIËLE COMPENSATIE 2017

INLEIDING
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 krijgen. Zo krijgen ze de tijd om zich aan te passen aan het nieuwe
subsidiesysteem.
In deze brochure vind je informatie over hoe Kind en Gezin de financiële compensatie voor 2017
berekent.
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WIE KOMT IN AANMERKING?
Elke organisator die financiële compensatie in 2016 heeft ontvangen en die in 2017 minstens 1
gesubsidieerde kinderopvangplaats met inkomenstarief (trap 2) heeft.

WANNEER GEEN COMPENSATIE?
•

Als je in 2016 geen financiële compensatie hebt ontvangen

•

Als je enkel een basissubsidie (trap 1) krijgt;

•

Voor subsidieerbare plaatsen die na 31/12/2013 zijn toegekend of opgestart;

•

Voor overnames na 31/12/2013 (wijzigingen rechtsvorm komen wél in aanmerking);

•

Als een subsidiegroep niet voldoet aan de minimumbezetting, dan worden de plaatsen van
deze subsidiegroep niet meegeteld voor compensatie. We doen dit door het bedrag van de
financiële compensatie te corrigeren tot het aandeel van de plaatsen van de subsidiegroep dat
de minimumbezetting wel behaalt (formule en voorbeeld, zie p. 15).
−

De minimumbezetting voor 2017 bedraagt 80 %.

−

De plaatsen die niet meegeteld werden voor compensatie 2016 omwille van een te lage
bezetting, komen in 2017 opnieuw in aanmerking als de organisator financiële compensatie
heeft gekregen

•

Voor plaatsen die zijn weggevallen. Als het aantal gesubsidieerde plaatsen bv. in 2017 gedaald
is ten opzichte van 31/12/2013, dan verminderen we de financiële compensatie rekening
houdend met het verlaagde aantal plaatsen (formule en voorbeeld, zie p. 15)
Opgelet! Wie als organisator voor een bepaald jaar geen compensatie uitbetaald krijgt,
komt voor de jaren nadien niet meer in aanmerking.
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HOE WORDT DE COMPENSATIE BEREKEND?
Algemene principes

De compensatie voor 2017 is het referentiebedrag voor de subsidies van 2013 min het
referentiebedrag voor de subsidies van 2017.
•

Het referentiebedrag is het totaal van de subsidies voor groepsopvang, gezinsopvang en
samenwerkende onthaalouders omgezet naar een volledig jaar.

•

Voor 2017 betalen we 30% van dit verschil uit.

•

De berekening gebeurt op het niveau van de organisator.

•

Eventueel doen we een correctie op de bezetting of op de daling van het aantal plaatsen.

•

Bij een capaciteitswijziging (zowel voor 2013 als voor 2017) is het referentiebedrag =
het gemiddeld subsidiebedrag per gesubsidieerde plaats per organisator X
het aantal gesubsidieerde plaatsen op 31/12/2013.

•

Bij organisatoren met zowel groepsopvang als gezinsopvang berekenen we de financiële
compensatie eerst apart voor groepsopvang en voor gezinsopvang (samenwerkende
onthaalouders rekenen we bij gezinsopvang). Deze bedragen tellen we vervolgens samen. Zo
krijgen we een financiële compensatie op het niveau van de organisator.
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Afrondingen
In de voorbeelden in deze brochure tonen we bij de tussenberekeningen en bij het eindresultaat
steeds 2 cijfers na de komma.
Bij de echte berekeningen ronden we tussentijds niet af. We ronden enkel het eindbedrag af op 2
cijfers na de komma. Hierdoor is het mogelijk dat de berekende financiële compensatie in de
voorbeelden enkele centen afwijkt van hoe we het echt zouden doen.

Schematische voorstelling

Verschil
Ref 2013

Ref 2017

Ref 2017 Ref 2013

Correctie
bezetting

Correctie
daling
plaatsen

Financiële
compensatie
aan 30%
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Berekening referentiebedrag voor 2013 zonder capaciteitswijzigingen
Deze berekening geldt als er in 2013 geen capaciteitswijzigingen zijn gebeurd. Op pagina 10 lees je
de berekening als de capaciteit wel in 2013 is veranderd.
Groepsopvang
De betaalde subsidies van 1/1/2013 tot en met 31/12/2013 van de organisator worden opgeteld
(zonder afhouding van het inkomenstarief) voor:
•

•

•

•
•

alle crèches en peutertuinen met enveloppesubsidies
−

component gemiddelde leeftijd,

−

component bezetting,

−

bijkomend forfaitair bedrag crèches,

−

logistieke functie,

−

directiefunctie,

−

component gemiddelde leeftijd occasionele plaatsen,

−

component bezetting occasionele plaatsen,

−

sociaal verpleegkundigen in overtal in Brussel ( BVR 23/02/2001 , art 26§3 ).

alle lokale diensten baby’s en peuters
−

forfaitaire subsidie lokale diensten,

−

loonkostpremie doelgroep werknemer lokale diensten,

−

omkaderingspremie lokale diensten Brussel.

alle zelfstandige kinderdagverblijven met IKG subsidie
−

financiële basisondersteuning voor baby’s en peuters,

−

IKG basissubsidie,

−

IKG ziekte,

−

IKG lange opvang

−

aanvullende vergoeding voor zelfstandige kinderdagverblijven met IKG.

alle zelfstandige kinderdagverblijven met enkel financiële basisondersteuning
projectsubsidies voor:
−

crèches,

−

zelfstandige kinderdagverblijven.

Gezinsopvang
De betaalde subsidies van 1/1/2013 tot en met 31/12/2013 van de organisator (zonder afhouding
van het inkomenstarief) worden opgeteld voor alle diensten voor onthaalouders:
•

component gemiddelde leeftijd,

•

component erkende plaatsen,

•

component onthaalouders/kind dossiers,

•

kostenvergoeding onthaalouders,

•

werkgeversbijdrage RSZ/RSZPPO,

•

werknemersbijdrage RSZ/RSZPPO,

•

arbeidsongevallenverzekering.
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Berekening referentiebedrag voor 2017 zonder capaciteitswijzigingen
Deze berekening geldt als er in 2017 geen capaciteitswijzigingen zijn gebeurd. Op pagina 12 lees je
de berekening als de capaciteit wel in 2017 is veranderd.
Groepsopvang
De betaalde subsidies van 1/1/2017 tot en met 31/12/2017 van alle subsidiegroepen
groepsopvang van de organisator worden opgeteld. Er is geen afhouding van het inkomenstarief.
•

basissubsidie (trap 1),

•

subsidie voor inkomenstarief leeftijd – tarief A en B (trap 2),

•

subsidie voor inkomenstarief prestaties (trap 2),

•

plussubsidie (trap 3).

Gezinsopvang en samenwerkende onthaalouders
De betaalde subsidies van 1/1/2017 tot en met 31/12/2017 van alle subsidiegroepen
gezinsopvang en samenwerkende onthaalouders van de organisator worden opgeteld. Er is
geen afhouding van het inkomenstarief.
•

basissubsidie (trap 1) voor plaatsen die ook trap 2 subsidie krijgen,

•

subsidie voor inkomenstarief leeftijd – tarief A en B (trap 2),

•

subsidie voor inkomenstarief prestaties (trap 2).

Welke subsidies komen niet in aanmerking?
Volgende subsidie worden na 1/4/2014 apart berekend en worden daarom niet meegenomen in de
compensatie:
•

subsidies flexibele opvang,

•

subsidies specifieke zorg,

•

subsidies VIA 4 en werkdrukvermindering,

•

subsidie voor samenwerkingsverbanden (voor diensten voor onthaalouders).
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Een voorbeeld zonder capaciteitswijzigingen
2013
Een organisator heeft een erkend kinderdagverblijf met 23 subsidiabele plaatsen en een dienst voor
onthaalouders met 255 erkende plaatsen.
Transitie op 1 april 2014
•

De subsidiabele plaatsen van het erkende kinderdagverblijf worden omgezet in een subsidiegroep
groepsopvang van 23 gesubsidieerde plaatsen T1 en 23 plaatsen T2A.

•

De erkende plaatsen van de dienst voor onthaalouders worden omgezet in:
−

een subsidiegroep gezinsopvang met 250 gesubsidieerde plaatsen T1 en 250 T2A;

−

een subsidiegroep samenwerkende onthaalouders met 5 gesubsidieerde plaatsen T1 en 5 T2A.

2017: geen capaciteitswijzigingen

Stap 1: referentiebedrag 2013
Betaalde subsidies 2013 voor het erkend kinderdagverblijf
component gemiddelde leeftijd
component bezetting
bijkomend forfaitair bedrag
logistieke functie
totaal = referentiebedrag groepsopvang 2013

198.251,22 euro
62.335,35 euro
1.439,34 euro
18.128,51 euro
280.154,42 euro

Betaalde subsidies 2013 voor de dienst voor onthaalouders
component gemiddelde leeftijd
component erkende plaatsen
kostenvergoeding onthaalouders
onthaalouders/kind dossiers

131.789,10 euro
42.694,65 euro
718.188,30 euro
15.325,30 euro

arbeidsongevallenverzekering

3.564,55 euro

werkgeversbijdrage RSZ/PPO

91.031,82 euro

werknemersbijdrage RSZ/PPO
Totaal = referentiebedrag gezinsopvang 2013

9.204,91 euro
1.011.798,63 euro

Het referentiebedrag 2013 groepsopvang bedraagt 280.154,42 euro en
het referentiebedrag gezinsopvang 1.011.798,63 euro.
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Stap 2: referentiebedrag 2017
Betaalde subsidies voor de subsidiegroep groepsopvang
met 23 gesubsidieerde plaatsen van 1/1/2017 tot en met 31/12/2017
Basissubsidie (trap 1)

13.302,51 euro

Subsidie inkomenstarief leeftijd ( trap 2A)

148.757,74 euro

Subsidie inkomenstarief prestaties

117.714,69 euro

Totaal op jaarbasis: = het referentiebedrag 2017 voor

279.774,94 euro

groepsopvang

Betaalde subsidies voor de subsidiegroep gezinsopvang
met 250 gesubsidieerde plaatsen van 1/1/2017 tot en met 31/12/2017
Basissubsidie (trap 1)

66.825,00 euro

Subsidie inkomenstarief leeftijd ( trap 2A)

143.100,00 euro

Subsidie inkomenstarief prestaties

790.800,98 euro

Totaal op jaarbasis: 753.971,64 euro x

𝟑𝟔𝟓
𝟐𝟕𝟓

1.000.725,98 euro

Betaalde subsidies voor de subsidiegroep samenwerkende onthaalouders
met 5 gesubsidieerde plaatsen van 1/1/2017 tot en met 31/12/2017
Basissubsidie (trap 1)

1.336,50 euro

Subsidie inkomenstarief leeftijd ( trap 2A)

2.194,19 euro

Subsidie inkomenstarief prestaties
Totaal op jaarbasis: 7.995,71 euro x

7.081,80 euro
𝟑𝟔𝟓
𝟐𝟕𝟓

10.612,49 euro

Het referentiebedrag 2017 groepsopvang bedraagt 279.774,94 euro en
het referentiebedrag gezinsopvang 1.011.338,47 euro (1.000.725,98 euro +10.612,49 euro).
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De financiële compensatie groepsopvang bedraagt 379,48 euro.
= het referentiebedrag 2013 – het referentiebedrag 2017
= 280.154,42 euro - 279.774,94 euro
De financiële compensatie gezinsopvang bedraagt 460,16 euro
= 1.011.798,63 euro - 1.011.338,47 euro

De financiële compensatie op organisatorniveau bedraagt 839,64 euro.
= 379,48 euro + 460,16 euro

Voor 2017 wordt daarvan 30% uitbetaald.
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Berekening referentiebedrag voor 2013 met capaciteitswijzigingen
Concreet gaat het over alle voorzieningen van organisatoren die in 2013 zijn gestart of waarvan de
gesubsidieerde capaciteit in 2013 is verhoogd of verlaagd.

We herrekenen de betaalde subsidies 2013 tot een referentiebedrag 2013 dat overeenkomt
met de subsidies die de organisator zou krijgen als hij een heel jaar de gesubsidieerde
capaciteit op 31 december 2013 had.
We doen dit apart voor groeps- en gezinsopvang.

Met gesubsidieerde capaciteit in 2013 bedoelen we bij:
•

erkende kinderdagverblijven en peutertuinen: de subsidiabele capaciteit en capaciteit
occasionele opvang

•

diensten voor onthaalouders: de erkende capaciteit

•

diensten voor buurtgerichte opvang: de gesubsidieerde capaciteit

•

zelfstandige kinderdagverblijven en zelfstandige onthaalouders met IKG: de capaciteit attest
van toezicht
o

Als de startdatum van de IKG-subsidie niet samenvalt met de startdatum van het
attest van toezicht, dan houden we hier rekening mee.

•

zelfstandige kinderdagverblijven zonder IKG (in een subsidiegroep met zelfstandige
kinderdagverblijven mét IKG): de capaciteit attest van toezicht afgetopt op 50.

We doen dit als volgt:
•

We berekenen een gemiddelde capaciteit in 2013 per voorziening op basis van de oude en
de nieuwe capaciteit en het aantal dagen waarop ze van toepassing zijn.

•

We berekenen een gemiddeld bedrag per plaats (som van de betaalde subsidies 2013
gedeeld door de gemiddelde capaciteit)

•

We vermenigvuldigen het bedrag per plaats met de gesubsidieerde capaciteit op 31
december 2013.

Formule
Referentiebedrag 2013 = gem. bedrag per plaats 2013 x gesubsidieerde capaciteit op 31/12/2013
waarbij gemiddeld bedrag per plaats 2013 = =

𝑆𝑜𝑚 𝑏𝑒𝑡𝑎𝑎𝑙𝑑𝑒 𝑠𝑢𝑏𝑠𝑖𝑑𝑖𝑒𝑠 2013
𝑔𝑒𝑚𝑖𝑑𝑑𝑒𝑙𝑑𝑒 𝑐𝑎𝑝𝑎𝑐𝑖𝑡𝑒𝑖𝑡 𝑖𝑛 2013

waarbij gemiddelde capaciteit =gesubsidieerde capaciteit periode 1 x
gesubsidieerde capaciteit periode 2 x

𝑎𝑎𝑛𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑎𝑔𝑒𝑛 𝑝𝑒𝑟𝑖𝑜𝑑𝑒 2
365

𝑎𝑎𝑛𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑎𝑔𝑒𝑛 𝑝𝑒𝑟𝑖𝑜𝑑𝑒 1
365

+

+…
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Een voorbeeld met capaciteitswijzigingen in 2013
Dit voorbeeld gaat over een verhoging van de capaciteit. Hetzelfde principe wordt toegepast bij een
verlaging van capaciteit.
Een organisator heeft een erkend kinderdagverblijf met gesubsidieerde capaciteit van 23 plaatsen. Op
1/10/2013 wordt deze capaciteit verhoogd naar 30 plaatsen. De subsidie voor 2013 bedraagt
313.466,05 euro.
Op 1/4/2014 heeft de organisator een subsidiegroep groepsopvang met 30 plaatsen basissubsidie (T1)
en 30 plaatsen subsidie inkomenstarief (T2). In 2017 zijn er geen capaciteitswijzigingen. De betaalde
subsidie voor 2017 bedraagt 334.136,76 euro.

Berekening van het referentiebedrag 2013
-

De gemiddelde capaciteit 2013 = 23 x
o
o

273
365

+ 30 plaatsen x

92
365

= 17,20 + 7,56 = 24,76 .

waarbij 273 = aantal kalenderdagen tussen 1 januari en 1 oktober
waarbij 92 = aantal kalenderdagen tussen 1 oktober en 31 december

313.466,05 (𝑠𝑢𝑏𝑠𝑖𝑑𝑖𝑒 2013)

-

Gemiddeld bedrag per plaats =

-

Het referentiebedrag 2013 =12.657,93 euro x 30 plaatsen (gesubsidieerde plaatsen op
31/12/2013) = 379.738,16 euro.

24,76

= 12.657,93 euro

Berekening van het referentiebedrag 2017
Het referentie bedrag 2017 is 334.136,76 euro.

De financiële compensatie = 379.738,16 min 334.136,76 = 45.601,39 euro
In 2017 heeft de organisator recht op 30% compensatie van 45.601,39 euro nl
13.680,41euro
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Berekening referentiebedrag voor 2017 met capaciteitswijzigingen

Net zoals voor het referentiebedrag 2013 herrekenen we de betaalde subsidies 2017 tot een
referentiebedrag 2017 dat overeenkomt met de subsidies die de organisator zou krijgen als hij
een heel jaar de gesubsidieerde capaciteit op 31 december 2013 had.
We doen dit apart voor groeps- en gezinsopvang.
Het berekenen van het referentiebedrag in 2017 is complexer omdat er vanaf 1 april 2014
verschillende soorten gesubsidieerde capaciteiten zijn:
•

basissubsidie (T1),

•

subsidie inkomenstarief hoogste bedrag (T2A),

•

subsidie inkomenstarief laagste bedrag (T2B),

•

plussubsidie (T3).

Per soort subsidie in 2017 gebruiken we een andere capaciteit.
Om 2013 met 2017 te kunnen vergelijken, bepalen we ook op 31/12/2013 de verschillende
capaciteiten.

We doen dit als volgt:
•

We bepalen T1, T2A, T2B en T3 op 31/12/2013 per organisator en apart voor groepsen gezinsopvang volgens deze regels:
T1

•

•

T2

•

•

Groepsopvang: gesubsidieerde en occasionele capaciteit bij crèches,
peutertuinen en lokale diensten en capaciteit attest van toezicht bij zelfstandige
kinderdagverblijven
Gezinsopvang: erkende capaciteit diensten voor onthaalouders en capaciteit
attest van toezicht bij zelfstandige onthaalouders
Groepsopvang: gesubsidieerde en occasionele capaciteit bij crèches,
peutertuinen en lokale diensten en capaciteit attest van toezicht bij zelfstandige
kinderdagverblijven met IKG
Gezinsopvang: erkende capaciteit diensten voor onthaalouders en capaciteit
attest van toezicht bij zelfstandige onthaalouders met IKG

Om het aantal T2A en T2B-plaatsen te bepalen, gebruiken we de verhouding van het
aantal T2A- en T2B-plaatsen op 01/04/2014
T3

•

•

Enkel groepsopvang: gesubsidieerde capaciteit lokale diensten voor
buurtgerichte opvang

We berekenen de gemiddelde capaciteit 2017 per organisator en per subsidietrap
(apart voor T1, T2A, T2B en T3) op basis van de oude en de nieuwe capaciteit en het aantal
dagen waarop ze van toepassing zijn.
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•

We berekenen een gemiddeld bedrag per plaats en per subsidietype (= som van de
betaalde subsidies 2017 per subsidietype gedeeld door de gemiddelde capaciteit per
subsidietrap). Elke capaciteit komt overeen met een bepaald subsidietype (of
subsidiecomponent: basissubsidie,…):

•

Capaciteit per subsidietrap

Subsidietype

T1

Basissubsidie

T2A

Subsidie voor inkomenstarief – leeftijd – hoog tarief A

T2B

Subsidie voor inkomenstarief – leeftijd – laag tarief B

T2A + T2B

Subsidie voor inkomenstarief - prestaties

T3

Plussubsidie

We vermenigvuldigen het bedrag per plaats per subsidietype met de overeenkomstige
capaciteit op 31 december 2013.

•

Het referentiebedrag 2017 is de som van alle bedragen per organisator en per vergunningstype
(groepsopvang, gezinsopvang).

Formule
Referentiebedrag 2017 = ∑ gem. bedrag per plaats per subsidietype x gesubsidieerde capaciteit op
31/12/2013 per subsidietrap
waarbij gem. bedrag per plaats per subsidietype =

𝑆𝑜𝑚 𝑏𝑒𝑡𝑎𝑎𝑙𝑑𝑒 𝑠𝑢𝑏𝑠𝑖𝑑𝑖𝑒𝑠 𝑝𝑒𝑟 𝑠𝑢𝑏𝑠𝑖𝑑𝑖𝑒𝑡𝑦𝑝𝑒 2017
𝑔𝑒𝑚𝑖𝑑𝑑𝑒𝑙𝑑𝑒 𝑐𝑎𝑝𝑎𝑐𝑖𝑡𝑒𝑖𝑡 𝑝𝑒𝑟 𝑠𝑢𝑏𝑠𝑖𝑑𝑖𝑒𝑡𝑟𝑎𝑝 𝑖𝑛 2017

waarbij gemiddelde capaciteit per subsidietrap =gesubsidieerde capaciteit periode 1 x
𝑎𝑎𝑛𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑎𝑔𝑒𝑛 𝑝𝑒𝑟𝑖𝑜𝑑𝑒 1
365

+ gesubsidieerde capaciteit periode 2 x

𝑎𝑎𝑛𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑎𝑔𝑒𝑛 𝑝𝑒𝑟𝑖𝑜𝑑𝑒 2
365

+…
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Een voorbeeld met capaciteitswijzigingen in 2017

Een organisator heeft in 2013 een erkend kinderdagverblijf met een gesubsidieerde capaciteit
van 137 plaatsen. Het referentiebedrag 2013 is 1.682.124,08 euro.
Op 1/1/2017 heeft de organisator een subsidiegroep groepsopvang met 137 plaatsen T1, 137
plaatsen T2A. Op 1/5/2017 verhoogt de capaciteit T1 en T2A naar 142. In 2017 kreeg de
organisator volgende subsidies:

Basissubsidie
Subsidie voor inkomenstarief - leeftijd -tarief A
Subsidie voor inkomenstarief - prestaties
Totaal

81.180,01
1.055.938,38
582.233,29
1.719.351,68

Berekening van het referentiebedrag 2017
-

-

-

We bepalen de capaciteit T1, T2A, T2B en T3 op 31/12/2013. Het % T2A op 01/04/2014 is
100%.
o T1 = 137
o T2A = 137
o T2B en T3 = 0
We berekenen een gemiddelde capaciteit 2017 per subsidietrap:
o

T1 = 137 x

o

T2A = 137 x

120
365
120
365

+ 142 plaatsen x
+ 142 plaatsen x

245

= 140,36

365
245
365

= 140,36

o waarbij 120 = aantal kalenderdagen van 1 januari tot 1 mei 2017
We berekenen een gemiddeld bedrag per plaats en per subsidietype:
81.180,01

o

Basissubsidie =

o

Subsidie voor inkomenstarief - leeftijd - tarief A =

o

140,36

= 578,37

Subsidie voor inkomenstarief – prestaties =

1.055.938,38

582.233,29
140,36

140,36

= 7.523,07

= 4.148,14

-

We vermenigvuldigen het bedrag per plaats per subsidietype met de overeenkomstige

-

capaciteit op 31 december 2013.
o Basissubsidie = 578,37 x 137 = 79.236,69
o Subsidie voor inkomenstarief - leeftijd - tarief A = 7.523,07 x 137 = 1.030.660,86
o Subsidie voor inkomenstarief – prestaties = 4.148,14 x 137 = 568.295,53
Het referentiebedrag 2017 = 79.236,69 + 1.030.660,86 + 568.295,53 = 1.678.193,08

De financiële compensatie = 1.682.124,08 - 1.678.193,08= 3.931,00 euro
In 2017 heeft de organisator recht op 30% compensatie van 3.931,00 euro: nl 1.179,30 euro
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Correcties op bezetting en op daling plaatsen
De plaatsen van een subsidiegroep die de minimumbezetting niet halen en weggevallen plaatsen
worden niet gecompenseerd. We verminderen hiervoor de financiële compensatie. We doen de
correctie nadat we het verschil tussen het referentiebedrag voor 2013 en 2017 hebben berekend.
Correctie op bezetting
Als een subsidiegroep niet voldoet aan de minimumbezetting, dan worden de plaatsen van deze
subsidiegroep niet meegeteld voor compensatie. We doen dit door het bedrag van de financiële
compensatie te corrigeren (lees: verlagen) tot het aandeel van de plaatsen van de subsidiegroep
dat de minimumbezetting wel behaalt:
•

We berekenen het bezettingspercentage van elke subsidiegroep met inkomenstarief (formule
zie bijlage achteraan).
o

Bij subsidiegroepen met enkel basissubsidie kunnen we geen bezettings% berekenen.
In deze subsidiegroepen doen we geen correctie.

•

We berekenen per organisator en vergunningstype (gezins- en groepsopvang) een correctie%
omwille van het niet behalen van de minimumbezetting (afgekort: correctie% min.
bezetting). Dit % gebruiken we om de berekende financiële compensatie te corrigeren.
o

We gebruiken in de berekening de plaatsen met basissubsidie (T1), omdat bij de
berekening van de financiële compensatie ook alle T1-subsidies meetellen. In sommige
subsidiegroepen met inkomenstarief is het aantal T1-plaatsen hoger dan het aantal T2plaatsen. Hier zou het gebruik van de T2-plaatsen een ander correctie% opleveren.

=
•

𝐺𝑒𝑚. 𝑐𝑎𝑝𝑎𝑐𝑖𝑡𝑒𝑖𝑡 𝑇1 𝑣𝑎𝑛 𝑠𝑢𝑏𝑠𝑖𝑑𝑖𝑒𝑔𝑟𝑜𝑒𝑝𝑒𝑛 𝑚𝑒𝑡 𝑚𝑖𝑛𝑖𝑚𝑢𝑚𝑏𝑒𝑧𝑒𝑡𝑡𝑖𝑛𝑔
𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙𝑒 𝑔𝑒𝑚𝑖𝑑𝑑𝑒𝑙𝑑𝑒 𝑐𝑎𝑝𝑎𝑐𝑖𝑡𝑒𝑖𝑡 𝑇1

x 100

waarbij gemiddelde capaciteit basissubsidie (T1) van subsidiegroepen met
minimumbezetting= gem. capaciteit1 T1 2017 van de T1-plaatsen van de
subsidiegroepen die het minimumbezettings% halen. De minimumbezetting voor 2017
bedraagt 80%.

•

waarbij totale gemiddelde capaciteit T1 = gemiddelde capaciteit van alle T1 plaatsen in
2017

•

De gecorrigeerde financiële compensatie = financiële compensatie x correctie% min.
bezetting.

•

We doen dit telkens apart voor groeps- en gezinsopvang.

•

Dit correctie% min. bezetting wordt enkel toegepast op de organisatoren waar het
referentiebedrag 2017 lager is dan 2013. Anders zouden we de financiële compensatie bij
organisatoren die zowel groeps- als gezinsopvang hebben, verkeerd inschatten.

1

Principe van gemiddelde capaciteit, zie p. 10
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Correctie daling plaatsen
Als het aantal gesubsidieerde plaatsen in 2014 of 2017 gedaald is ten opzichte van 31/12/2013,
dan verminderen we de financiële compensatie, rekening houdend met het verlaagde aantal
plaatsen. We houden enkel rekening met de plaatsen die de minimumbezetting haalden.
•

We berekenen per organisator en per vergunningstype een correctie% daling plaatsen:
=
•

𝐺𝑒𝑚. 𝑐𝑎𝑝𝑎𝑐𝑖𝑡𝑒𝑖𝑡 𝑇1 𝑣𝑎𝑛 𝑠𝑢𝑏𝑠𝑖𝑑𝑖𝑒𝑔𝑟𝑜𝑒𝑝𝑒𝑛 𝑚𝑒𝑡 𝑚𝑖𝑛𝑖𝑚𝑢𝑚𝑏𝑒𝑧𝑒𝑡𝑡𝑖𝑛𝑔
𝐶𝑎𝑝𝑎𝑐𝑖𝑡𝑒𝑖𝑡 31 𝑑𝑒𝑐𝑒𝑚𝑏𝑒𝑟 2013 𝑣𝑎𝑛 𝑠𝑢𝑏𝑠𝑖𝑑𝑖𝑒𝑔𝑟𝑜𝑒𝑝𝑒𝑛 𝑚𝑒𝑡 𝑚𝑖𝑛𝑖𝑚𝑢𝑚𝑏𝑒𝑧𝑒𝑡𝑡𝑖𝑛𝑔

x 100

waarbij Gemiddelde capaciteit basissubsidie (T1) van subsidiegroepen met
minimumbezetting: zie hierboven

•

waarbij capaciteit 31 december 2013 gecorrigeerd met bezetting = totale capaciteit T1
op 31/12 van alle subsidiegroepen met minimumbezetting

•

De gecorrigeerde financiële compensatie = financiële compensatie (eventueel gecorrigeerd
met bezetting) x correctie% daling plaatsen.

•

We doen dit telkens apart voor groeps- en gezinsopvang.

Berekening correctie bezetting 2017
Subsidiegroep A haalt geen 80% bezetting in 2017. Daarom corrigeren we de financiële
compensatie. We berekenen een correctie% min.bezetting:
•

gem. capaciteit T1 van subsidiegroepen met minimumbezetting= 75 x
o
o

•
•

59
365

+ 70 x

306
365

= 70,81

waarbij 59 = aantal kalenderdagen van 1 januari tot 1 maart 2017
waarbij 306 = aantal kalenderdagen van 1 maart tot 31 december

totale gemiddelde capaciteit T1 = 145 x
correctie% min.bezetting =

70,81
140,81

59
365

+ 140 x

306
365

= 140,81

x 100= 50,29%

De financiële compensatie met correctie bezetting= 13.617,29 x 50,29% = 6.848,14 euro.
Als er geen daling plaatsen was, bedroeg de financiële compensatie 2017 6.848,14 euro

Berekening correctie daling plaatsen
Op 1/7/2014 en op 1/2/2017 verlaagt de gesubsidieerde capaciteit van subsidiegroep B. We
berekenen een correctie% daling plaatsen.
•

gemiddelde capaciteit T1 2017 van subsidiegroepen met minimumbezetting: 70,81 (zie
hierboven)

•

capaciteit 31 december 2013 van subsidiegroepen met minimumbezetting = 80

•

correctie% bezetting =

70,81
80

= 88,51%

De financiële compensatie met correctie daling plaatsen = 6.848,14 x 88,51% =6.061,29
In 2017 heeft de organisator recht op 30% compensatie van 6.061,29 euro. nl: 1.818,39
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MOET IK ZELF DE COMPENSATIE AANVRAGEN?
Kind en Gezin berekent zelf je financiële compensatie en bezorgt je haar beslissing.
Heb je een jaar geen financiële compensatie ontvangen, dan kom je de volgende jaren niet meer in
aanmerking.

HOE BEREKENEN WE DE BEZETTING?
Deze info vind je hier.

VRAGEN?
Heb je vragen over de berekening? Bezorg ze ons via budget.kinderopvang@kindengezin.be.
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