Regularisatie voor projectgesco’s vanaf 1 januari 2016

Aan: organisatoren met subsidies voor projectgesco’s

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 (weerwerk-)gescostatuut regelt.
Bij de regularisatie van de projectgesco’s vanaf 1 januari 2016 werd maar 95 % van het bedrag
voor de loonpremie en RSZ-vermindering voor 2014 aan Kind en Gezin overgedragen. In het
voordeel van de opvangsector, besliste de Vlaamse Regering om de organisatoren wel 100 % van
de loonpremie en 100 % van de RSZ-vermindering toe te kennen.
Omdat dit gebeurt op basis van de afrekening voor 2014, is in de nieuwe regelgeving voorzien dat
je het aantal voltijdse equivalenten tewerkstelling (VTE) van de afrekening 2014 behoudt.
Met het model in de bijlage kan je het aantal voltijdse equivalenten op een eenvoudige manier
bijhouden.
Je kreeg al een voorschot van 80 % voor de eerste drie kwartalen van 2016. In afwachting van
het goedgekeurde besluit, werd dit op basis van de oorspronkelijk toegekende 95 % berekend.
Vanaf het 4de kwartaal 2016 worden de voorschotten van 80 % berekend op basis van de 100 %
loonpremie en 100 % RSZ-vermindering, zoals nu door de regelgeving voorzien.
Daarnaast was er vanaf 1 juli 2016 een indexaanpassing. Het voorschot voor het 3 de kwartaal
2016 op basis van de 95 % werd met 2 % geïndexeerd. Vanaf het 4de kwartaal 2016 zal het
voorschot op basis van de 100 % met 2 % geïndexeerd worden.
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

