Oproep kandidaten voor subsidies inkomenstarief voor
subsidiegroepen gezinsopvang met hoge bezetting – 2018
Aan de organisatoren van gezinsopvang met inkomenstarief

25 september 2018

WAAROVER GAAT DEZE OPROEP?
Het actieplan voor de ondersteuning van de gezinsopvang voorziet dat de subsidies die
vrijgekomen zijn door de daling van het aantal onthaalouders terug in de gezinsopvang worden
geïnvesteerd. Een deel van deze subsidies gaat naar bijkomende plaatsen inkomenstarief voor
subsidiegroepen met een hoge bezetting.
Er is budget voor maximum 908 extra subsidieerbare plaatsen gezinsopvang met subsidie
inkomenstarief (trap T2A). Hierdoor kunnen alle subsidiegroepen die in aanmerking komen extra
plaatsen krijgen waarbij ze in 2017 nog steeds een hoge bezetting zouden gehaald hebben.

WIE KAN EEN AANVRAAG DOEN?

Organisatoren met subsidiegroepen ‘gezinsopvang’ en ‘groepsopvang samenwerking’
(samenwerkende onthaalouders) die in 2017 een bezetting van meer dan 95% haalden
Zij kunnen in deze toekenningsronde bestaande vergunde plaatsen zonder subsidie
inkomenstarief omschakelen naar subsidieerbare plaatsen met subsidie inkomenstarief.
Organisatoren van subsidiegroepen die in aanmerking komen krijgen een e-mail met concrete
informatie.
Om de bijkomende subsidieerbare plaatsen te krijgen moet de organisator aan de voorwaarden
voldoen die opgenomen zijn in het beslissingskader.

VOOR HOEVEEL PLAATSEN KAN JE EEN AANVRAAG DOEN?

Het maximum aantal extra plaatsen waarvoor je subsidies kan vragen is het aantal plaatsen
waarmee je nog steeds een bezetting van 95% in 2017 zou gehaald hebben.
Op de aanvraag vul je in hoeveel extra subsidieerbare plaatsen je wil krijgen.
•

Om te bepalen hoeveel extra plaatsen je aanvraagt, ga je best vooraf na of je met het nieuwe
aantal plaatsen in de volgende jaren een minimumbezetting van 80% kan halen.

•

Vraag je meer plaatsen dan het maximum, dan sluiten we de aanvraag uit voor het aantal
plaatsen dat hoger ligt dan dit maximum.

1
Kind en Gezin – 25 september 2018

VOOR WELKE PLAATSEN KAN JE GEEN AANVRAAG DOEN?

Je kan geen aanvraag doen:
•

voor nieuw te vergunnen plaatsen;

•

voor plaatsen gezinsopvang in locaties met vrije prijs;

•

voor plaatsen groepsopvang, die geen plaatsen zijn van samenwerkende onthaalouders;

•

voor subsidiegroepen met een bezetting in 2017 van 95% of minder;

•

voor subsidiegroepen met meer dan 95% bezetting in 2017 die met 1 bijkomende plaats
inkomenstarief minder dan 95% bezetting zouden hebben.

HOE AANVRAGEN?
•

Bezorg je aanvraag vanaf maandag 1 oktober 2018 en uiterlijk vrijdag 30 november 2018(1).
o

Dien je een volledige aanvraag in voor 31 oktober, dan nemen we de beslissing uiterlijk
eind december 2018, onder voorbehoud van goedkeuring van het ministerieel besluit
hierover. Bij een positieve beslissing zal je subsidiebelofte dan ingaan vanaf 1 januari
2019.

o

Dien je later een volledige aanvraag in, dan nemen we mogelijks pas na 1 januari 2019
de beslissing. Je subsidiebelofte kan dan pas later ingaan.

•

Bezorg het volledig ingevulde aanvraagformulier van de website van Kind en Gezin enkel via email naar uitbreiding.kinderopvang@kindengezin.be.
Je vindt het formulier op www.kindengezin.be > Kinderopvang > Sector baby's en peuters >
Snelinfo's oproepen verslagen > Oproepen en beslissingen > Oproepen.
o

Ga naar Oproep subsidies 2018 > Oproep 4: Subsidies inkomenstarief gezinsopvang
voor subsidiegroepen met een hoge bezetting.

HOE BEHANDELT KIND EN GEZIN DE AANVRAGEN?
•

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.
o

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. De
beslissingstermijn van Kind en Gezin is dan geschorst.

•

Kind en Gezin zal uiterlijk eind februari 2019 een beslissing nemen over elke aanvraag. We
behandelen eerst de aanvragen die voor eind oktober worden ingediend zodat we hierover nog
voor het einde van het jaar kunnen beslissen.
Meer info over de criteria die Kind en Gezin gebruikt bij het beoordelen van de aanvragen, vind
je op www.kindengezin.be > Kinderopvang > Sector baby's en peuters > Snelinfo's oproepen
verslagen > Oproepen en beslissingen > Oproepen.
o

Ga naar Oproep subsidies 2018 > Oproep 4: Subsidies inkomenstarief gezinsopvang
voor subsidiegroepen met een hoge bezetting.

•

De werkwijze die Kind en Gezin zal gebruiken om de aanvragen te beoordelen vind je terug in
het beslissingskader.
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Aanvragen moeten uiterlijk op vrijdag 30 november 2018 om 23u59 bij Kind en Gezin

aangekomen zijn.
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MEER WETEN

o

Algemene info over de subsidies en de basissubsidie

o

Subsidie inkomenstarief

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