Oproep kandidaten voor subsidiebelofte voor basissubsidie
(trap 1) voor bestaande plaatsen

WAAROVER GAAT DEZE OPROEP?
Deze oproep richt zich tot organisatoren met bestaande vergunde plaatsen groepsopvang
zonder subsidie (trap 0) die de basissubsidie (trap 1) willen aanvragen. Er is 2 miljoen euro
voorzien waarmee 2571 plaatsen groepsopvang zonder subsidie kunnen omschakelen naar
plaatsen met basissubsidie.

HET RUIMER INVESTERINGSPLAN 2018-2019

Deze oproep is de eerste stap binnen een ruimer investeringsplan van de Vlaamse Regering in
kinderopvang voor 2018 en 2019. Met een totaalbudget van 20,4 miljoen bijkomende subsidies
wordt verder werk gemaakt van voldoende, betaalbare opvangplaatsen voor ouders. Ook de
inspanningen voor de leefbaarheid worden verhoogd door aan meer plaatsen alvast de
basissubsidie te kunnen geven:
-

3214 plaatsen groepsopvang zonder subsidie (trap 0) kunnen de basissubsidie (trap 1) krijgen.
Zowel bestaande als nieuwe plaatsen komen in aanmerking. Hiervoor is een budget van 2,5
miljoen euro voorzien.

-

Iets meer dan 11 miljoen euro is beschikbaar voor 1499 bijkomende plaatsen met
inkomenstarief. (trap 2). Het gaat zowel om nieuwe plaatsen als om bestaande plaatsen die
kunnen omschakelen.

-

Bijzondere aandacht gaat naar het ondersteunen van kwetsbare gezinnen, voor wie
kinderopvang een belangrijke hefboom is voor hun maatschappelijke integratie. 170 000 euro
wordt ingezet voor de omschakeling van 250 opvangplaatsen met subsidie inkomenstarief naar
de plussubsidie (trap 3).

-

Ook het aanbod van flexibele opvang wordt versterkt, zodat het voor ouders makkelijker moet
worden om opvang te vinden op atypische uren of om opvang te vinden als de instap dringend
is, bijvoorbeeld omdat de ouder plots werk gevonden heeft. Hiervoor wordt 5,7 miljoen euro
ingezet.

De oproepen voor de verschillende acties worden de komende maanden stapsgewijs
gelanceerd.
Voor de zomervakantie komt de oproep voor nieuwe plaatsen met basissubsidie (trap 1) en
voor nieuwe en bestaande plaatsen met subsidie inkomenstarief (trap 2). Dit zal gebeuren
in het kader van een programmatie. Hierdoor zal het enkel mogelijk zijn om plaatsen aan te vragen
in de geselecteerde steden en gemeenten.
De oproepen voor plussubsidie en voor flexibele opvang volgen later.
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BASISSUBSIDIE (TRAP 1)
Er is 2 miljoen euro voorzien. Hiermee kunnen 2571 plaatsen groepsopvang zonder subsidie
omschakelen naar plaatsen met basissubsidie:
-

1,5 miljoen euro is voorzien voor 1928 plaatsen waar ouders een vrije prijs betalen;

-

0,5 miljoen euro is voorzien voor 643 plaatsen waar ouders inkomenstarief betalen. (Dit zijn
locaties waar alle ouders inkomenstarief betalen volgens het systeem inkomenstarief in het
Subsidiebesluit, maar waar organisatoren voor sommige opvangplaatsen geen subsidie
krijgen.)

WIE KAN EEN AANVRAAG DOEN?
Een organisator kan een aanvraag indienen voor het omschakelen van bestaande vergunde
plaatsen groepsopvang die nog geen basissubsidie krijgen.
Je kan geen aanvraag doen voor:


plaatsen gezinsopvang of groepsopvang samenwerking1;



nieuwe kinderopvangplaatsen. Dit zijn plaatsen waarvoor Kind en Gezin nog geen vergunning
toekende op de datum van deze oproep. Later dit jaar kan je hiervoor wel een aanvraag doen!

Deze aanvragen worden onontvankelijk verklaard.

COMBINATIE BASISSUBSIDIE EN SUBSIDIE INKOMENSTARIEF
Heb je plaatsen groepsopvang die nog geen basissubsidie krijgen en wil je ook de subsidie
inkomenstarief aanvragen? We raden je aan om de oproep voor inkomenstarief niet af te wachten
en nu zeker al een aanvraag te doen voor de basissubsidie (trap 1).
Als jouw plaatsen bij de volgende oproep voor inkomenstarief in één van de geselecteerde
gemeenten voor de subsidie inkomenstarief (trap 2) liggen, dan kan je op dat moment een
aanvraag doen voor het omschakelen van je plaatsen met basissubsidie naar de subsidie
inkomenstarief (trap 2).

WIE KRIJGT VOORRANG?
-

De toekenning gebeurt op basis van de startdatum van deze plaatsen. De plaatsen die het
langst bestaan, komen eerst aan bod.

-

Voor de omschakeling van vergunde plaatsen in locaties die al met inkomenstarief werken,
gaat de voorrang naar plaatsen die het laagste subsidietarief (trap 2B) krijgen.

1

Samenwerkende aangesloten onthaalouders met een vergunning groepsopvang

2
Kind en Gezin – 29 maart 2018

HOE AANVRAGEN?


Dien je aanvraag in tussen maandag 16 april 2018 en uiterlijk op donderdag 31 mei 2018(2).



Bezorg het aanvraagformulier van de website van Kind en Gezin (enkel) via e-mail naar
uitbreiding.kinderopvang@kindengezin.be.
Ga naar www.kindengezin.be
> Kinderopvang > Sector-baby’s-en-peuters > Snelinfo’s-oproepen-verslagen > Oproepen-enbeslissingen > Oproepen
Er zijn verschillende formulieren voor aanvragen voor:
o

de basissubsidie (trap 1) voor plaatsen die werken zonder inkomenstarief;

o

de basissubsidie (trap 1) voor plaatsen die werken met inkomenstarief.

Omdat je pas een aanvraag kan indienen vanaf 16 april 2018, zullen de
aanvraagformulieren pas beschikbaar zijn op de website vanaf die datum.


Geef een concreet en realistisch tijdspad op. Geef duidelijk aan wanneer je zal voldoen
aan de voorwaarden van de basissubsidie3 en hoe je die timing zal halen. Kind en Gezin maakt
een inschatting of het tijdspad realistisch is.
Een haalbare realisatiedatum is belangrijk, omdat de subsidiebelofte bij toekenning maar geldig
is tot 3 maanden na de voorziene realisatiedatum. De subsidiebelofte kan slechts één keer, op
gemotiveerd verzoek, met 6 maanden verlengd worden.

2

Aanvragen moeten uiterlijk op donderdag 31 mei 2018 om 23u59 bij Kind en Gezin aangekomen

zijn.
3

Op dat ogenblik wordt de subsidiebelofte omgezet in een subsidietoekenning. Vanaf dan krijg je

de subsidie effectief toegekend.
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BEHANDELING DOOR KIND EN GEZIN


Kind en Gezin bezorgt na ontvangst van je aanvraag een ontvangstmelding. We beslissen over
de ontvankelijkheid van de aanvraag uiterlijk 30 kalenderdagen na de datum van de ontvangst
van het aanvraagformulier. Als de aanvraag onvolledig is, melden we je dit zo snel mogelijk
elektronisch. Vanaf die melding krijg je maximaal 30 kalenderdagen om de aanvraag te
vervolledigen en is de beslissingstermijn van Kind en Gezin geschorst.



Informeer ook zelf het lokaal bestuur en het Lokaal Overleg over je aanvraag.
Op het moment dat je je aanvraag aan Kind en Gezin bezorgt, bezorg je ook een kopie aan het
lokaal bestuur.



Kind en Gezin zal uiterlijk eind september 2018 een beslissing nemen over je aanvraag4. Meer
info over de criteria die Kind en Gezin gebruikt bij het beoordelen van de aanvragen, vind je op
de website van Kind en Gezin. Ga naar www.kindengezin.be
> Kinderopvang > Sector-baby’s-en-peuters > Snelinfo’s-oproepen-verslagen > Oproepen-enbeslissingen > Oproepen

MEER WETEN
-

Algemene info over de subsidies

-

Basissubsidie

-

Criteria die Kind en Gezin gebruikt bij het beoordelen van de aanvragen

VRAGEN
Met vragen over deze oproep kan je bij je klantenbeheerder terecht.

4

De uiteindelijke toekenning van subsidiebeloftes kan onder voorbehoud dat de Vlaamse Regering

en minister Vandeurzen uiterlijk eind september 2018 de regelgevende basis hebben goedgekeurd
waarop Kind en Gezin zich kan baseren voor de beslissingen.
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