Oproep kandidaten nieuwe subsidies kinderopvang in
Kuurne, Lille, Sint-Truiden en Temse
INLEIDING
In 2016 stopten een aantal opvanglocaties met 18 of meer opvangplaatsen met subsidies voor
inkomenstarief. Omdat het wegvallen van deze plaatsen voor de ouders in deze gemeenten
belangrijke gevolgen heeft, beslist Kind en Gezin nu om deze subsidies open te stellen via een
aparte oproep om ze opnieuw toe te kennen in dezelfde gemeente. Het gaat over de gemeenten
Kuurne, Lille, Sint-Truiden en Temse.
Hierdoor zijn hetzelfde aantal subsidieerbare plaatsen basissubsidie en subsidie voor
inkomenstarief als het aantal die zijn weggevallen beschikbaar om te verdelen in deze gemeenten.
Kind en Gezin lanceert deze oproep voor kandidaten die in aanmerking willen komen voor deze
subsidieerbare plaatsen1.
Elke organisator krijgt de kans om een aanvraag in te dienen voor het realiseren van plaatsen met
inkomenstarief in deze gemeenten als hij beschikt of kan beschikken over een geschikte locatie en
voldoet aan de subsidievoorwaarden. Het lokaal bestuur van de gemeente zal advies verlenen over
de aanvragen.

SUBSIDIE INKOMENSTARIEF (trap 2)
Er is budget beschikbaar voor in totaal 92 plaatsen met subsidie inkomenstarief (trap 2). Dit
budget is bedoeld voor het creëren van nieuwe plaatsen (nieuw te vergunnen plaatsen) of voor
het omschakelen van bestaande vergunde plaatsen zonder subsidie (trap 0) en bestaande
subsidieerbare plaatsen met basissubsidie (trap 1) naar plaatsen met de subsidie voor
inkomenstarief (trap 2).
De plaatsen worden als volgt verdeeld over de verschillende gemeenten, op basis van het aantal
plaatsen dat is weggevallen in deze gemeenten:
Gemeente

1

Aantal plaatsen

Kuurne

25

Lille

21

Sint-Truiden

22

Temse

24

Deze oproep gaat over het opnieuw toekennen van weggevallen subsidies. Daarom maakt ze ook geen deel

uit van de algemene oproep voor uitbreiding 2017, gelanceerd op woensdag 22 maart 2017.
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De subsidie voor inkomenstarief (trap 2) is de subsidie voor kinderopvang waar gezinnen een prijs
betalen op basis van het inkomen, waar kinderen van bepaalde gezinnen voorrang krijgen en,
samen met kwetsbare gezinnen, minstens 20% van de opgevangen kinderen uitmaken.
De voorwaarden voor de subsidie inkomenstarief en de bedragen vind je op www.kindengezin.be.
Ga naar Kinderopvang > Sector baby’s en peuters > Subsidies en financieel > Subsidie
inkomenstarief.
Deze oproep richt zich vooral op groepsopvang, maar aanvragen voor gezinsopvang zijn ook
mogelijk. Ook organisatoren die een aanvraag voor gezinsopvang doen, moeten de gevraagde
plaatsen in de geselecteerde gemeenten realiseren.
Bij groepsopvang is enkel het laagste subsidietarief mogelijk (trap 2B), omdat de plaatsen die
vrijkwamen ook gesubsidieerd werden volgens dit tarief.
Gezinsopvang krijgt het hoogste tarief (trap 2A). Als er subsidies voor gezinsopvang worden
toegekend, dan kan Kind en Gezin meer plaatsen toekennen, omdat de kostprijs voor een
subsidieerbare plaats inkomenstarief in de gezinsopvang lager ligt. Ook de aangesloten
samenwerkende onthaalouders met een vergunning groepsopvang krijgen momenteel deze
subsidie voor gezinsopvang.

AANVRAGEN



Dien je aanvraag in vanaf donderdag 15 juni 2017 en uiterlijk op donderdag 31 augustus
2017(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

groepsopvang en gezinsopvang (of samenwerkende aangesloten onthaalouders
groepsopvang) ;

o

de omschakeling / uitbreiding van een bestaande locatie en voor de oprichting van een
nieuwe locatie;

Omdat je pas een aanvraag kan indienen vanaf 15 juni 2017, zullen de
aanvraagformulieren pas beschikbaar zijn op de website vanaf 1 juni 2017.


Voor de subsidie voor inkomenstarief moet je zowel een minimum als een maximum aantal
plaatsen aanvragen. Dit biedt het voordeel dat je het aantal plaatsen kan aangeven dat je niet
wil of niet kan realiseren (bv. omdat het financieel niet haalbaar zou zijn).
Opgelet: je minimumvraag kan niet hoger zijn dan het aantal plaatsen dat beschikbaar is in die
gemeente.
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Aanvragen moeten uiterlijk op donderdag 31 augustus 2017 om 23u59 aangekomen zijn bij Kind

en Gezin.
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Geef een concreet en realistisch tijdspad op. Concreet geef je duidelijk aan wanneer je de
subsidiebelofte plant om te zetten in een subsidietoekenning en hoe je die timing zal halen.
Houd hierbij rekening met de stappen die je nog moet zetten om aan de subsidievoorwaarden
te voldoen. 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 (3). De subsidiebelofte kan slechts één keer, op
gemotiveerd verzoek, met 6 maanden verlengd worden.



Hou er rekening mee dat de eerste realisatie van de plaatsen effectief moet gebeuren op de
locatie die je bij je aanvraag opgegeven hebt. Het is op basis van die locatie dat het lokaal
bestuur een advies en scores geeft die de rangschikking van de aanvragen mee bepalen.

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 dit zo snel mogelijk
elektronisch aan de organisator. Vanaf die melding krijg je maximaal 30 kalenderdagen om de
aanvraag te vervolledigen en is de beslissingstermijn van Kind en Gezin geschorst.



Kind en Gezin vraagt zelf aan het lokaal bestuur van Kuurne, Lille, Sint-Truiden en Temse om
uiterlijk 29 september 2017 een opportuniteitsadvies te geven. Informeer ook zelf het
lokaal bestuur en het Lokaal Overleg over je aanvraag.
Voor een aanvraag voor de subsidie inkomenstarief moet het lokaal bestuur uiterlijk
15 juni 2017 de criteria bekendmaken die ze zal gebruiken om het
opportuniteitsadvies over je aanvraag op te bouwen. Omdat je een aanvraag pas vanaf
15 juni 2017 kan indienen, kan je op die manier ook rekening houden met deze criteria om je
aanvraag voldoende toe te lichten en te motiveren.
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Kind en Gezin zal eind november 2017 een beslissing nemen over je aanvraag.

Onder voorbehoud van goedkeuring van de gewijzigde regelgeving door de Vlaamse Regering
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BESLISSINGSCRITERIA
Deze oproep volgt dezelfde werkwijze en criteria als de oproep in het kader van de algemene
uitbreidingsronde 20174. Dat wil zeggen dat het beslissingskader, de procedure en de criteria van
de algemene uitbreidingsronde 2017 voor de toekenning van subsidiebeloftes voor plaatsen met de
subsidie voor inkomenstarief ook op deze aparte oproep van toepassing is. Je vindt dit
beslissingskader hier.

MEER WETEN
Subsidie inkomenstarief
Met vragen over deze oproep kan je bij je klantenbeheerder terecht.
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De algemene oproep voor de uitbreidingsronde 2017 werd gelanceerd op 22 maart 2017. Je vindt

alle info hierover op de website van Kind en Gezin. Ga naar

www.kindengezin.be > Kinderopvang > Sector-baby’s-en-

peuters > Snelinfo’s-oproepen-verslagen > Oproepen-en-beslissingen > Oproepen
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