Raam je subsidies -Handleiding

ALGEMENE INFORMATIE


Je kan deze berekeningsmodule gebruiken om je subsidies te simuleren.



Er zijn aparte modules voor:



o

groepsopvang,

o

gezinsopvang en groepsopvang samenwerkende onthaalouders.

Heb je verschillende subsidiegroepen, dan maak je best per subsidiegroep een Excelbestand
aan.



Je kan enkel de grijze vakjes invullen. Andere vakjes zijn beschermd tegen bewerken om te
voorkomen dat de formules zouden verdwijnen.

De eindafrekening van je subsidies kan verschillen van je raming.
Je uiteindelijke subsidies zijn afhankelijk van verschillende factoren die je aan het begin van
het jaar niet altijd kan inschatten, bijvoorbeeld:


wijzigingen bij je medewerkers waardoor de gemiddelde leeftijd verandert;



een hogere of lagere bezetting in je opvanglocatie(s);



een verschil in het gemiddelde inkomenstarief dat de ouders betalen;



een wijziging in het aantal gesubsidieerde plaatsen, bijvoorbeeld als je bijkomende
subsidies toegekend krijgt.



een wijziging van het subsidiebedrag, bijvoorbeeld bij indexatie

Deze berekeningsmodule kan geen rekening houden met al deze toekomstige wijzigingen,
maar je kan ze wel gebruiken om een eerste inschatting te maken.
Als er zich in de loop van het jaar wijzigingen in je werking voordoen, dan kan je ze
aanpassen zodat je een raming krijgt van wat je uiteindelijk zal ontvangen.

HOE VUL JE DE EXCEL IN?


Kijk even na voor welke soort subsidies je een toekenning hebt van Kind en Gezin en voor
hoeveel plaatsen. Je vult uiteraard enkel die gegevens in voor de subsidies die je krijgt.



Weet je al dat het aantal gesubsidieerde plaatsen zal wijzigen in de subsidiegroep, dan splits je
de periode op in meerdere lijnen.
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HEB JE SUBSIDIES VOOR INKOMENSTARIEF?


Berekening van de gemiddelde leeftijd


Om de gemiddelde leeftijd voor een bepaald subsidiejaar te berekenen zou je de situatie
van de medewerkers op 1 januari van het subsidiejaar én 1 januari van het volgende
kalenderjaar moeten gebruiken. Aangezien je op het ogenblik van de raming nog geen
zicht hebt op de situatie van het volgende jaar, maken we de raming op basis van de
gegevens van vorig jaar.



Om de simulatie te maken, gebruik je ofwel de gemiddelde leeftijd van je medewerkers op
1 januari. Als je pas dit jaar bent gestart, dan bereken je de gemiddelde leeftijd van je
medewerkers.



De gemiddelde leeftijd van je medewerkers op 1 januari, vind je op je betaalbrief van het
saldo.



Bereken je zelf de gemiddelde leeftijd van je medewerkers, dan kan je dit doen in het
tweede en het derde tabblad. Onderaan zie je de gemiddelde leeftijd voor dat jaar staan. Er
wordt hierbij rekening gehouden met het minimum van 20 jaar en het maximum van 60
jaar.




Vul beide cijfers die je bekomt in op het eerste tabblad.

Berekening van het subsidiebedrag voor de gemiddelde leeftijd


Het bedrag is verschillend naargelang je beschikt over trap 2A subsidies of trap 2B
subsidies



Berekening van het gedeelte ‘prestaties’
Er zijn twee manieren om je gedeelte ‘prestaties’ te berekenen:


Je hebt al een saldo ontvangen en het aantal opgevangen kinderen is niet al te
veel gewijzigd?


Vul het prestatiepercentage in dat Kind en Gezin bij het saldo berekend heeft. Je vindt
dit terug op je betaalbrief.



Je had nog geen saldo of je aantal opvangprestaties is sterk gewijzigd?


Je kan zelf de berekening maken in het 4de tabblad. Dit is niet eenvoudig en vraagt
wat reken- en telwerk.



Hoe vul je dit in?
o

Tel voor verschillende maanden per kind de aanwezigheden per opvangmoment
samen.

o

Noteer de periode waarin je in het jaar recht hebt op subsidies inkomenstarief.

o

Noteer in de onderstaande tabel voor welke periode je de prestaties hebt
opgeteld en gebruikt.

o

Noteer dan per kind de naam en het inkomenstarief en vul per opvangmoment
het totaal aantal opvangdagen in.

o

Nadat je alles hebt ingevuld, zie je bovenaan in dit blad "aantal te voorziene
prestaties" en een gemiddeld inkomenstarief. Deze twee gegevens worden in
het tabblad ‘berekening’ gebruikt om je subsidie voor prestaties en het
gemiddeld inkomenstarief te berekenen.

o

De berekeningsmodule gaat je prestaties omrekenen naar een aantal prestaties
voor de hele periode.
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o

Houd best rekening met de gebruikte periode:


Als je prestaties hebt gebruikt voor maanden waarin je veel kinderen
hebt opgevangen of veel dagen open was, dan zou dit een
overschatting kunnen zijn.



Neem je de prestaties van de vakantiemaanden, waarin je een lagere
bezetting hebt, dan zou het kunnen dat je uiteindelijke prestaties veel
hoger liggen.



Berekening van het gedeelte ‘inkomenstarief’:
Ook hiervoor zijn twee manieren om dit te berekenen:


Je hebt al een saldo ontvangen en je vangt nog veel van dezelfde kinderen op?


Vul het gemiddeld inkomenstarief in dat Kind en Gezin na je saldo berekend heeft. Dit
gemiddeld inkomenstarief wordt ook gebruikt om je voorschotten te berekenen. Je
vindt het terug op je betaalbrief van het voorschot.



Je had nog geen saldo of je vangt veel nieuwe kinderen op?


Je kan zelf de berekening maken in het 4de tabblad.



Dit is niet eenvoudig en vraagt wat reken- en telwerk.



Hoe vul je dit in?
o

Tel voor verschillende maanden de aanwezigheden van elk opvangkind per
opvangmoment samen.

o

Noteer de periode waarin je in het jaar recht hebt op subsidies inkomenstarief.

o

Noteer in de onderstaande tabel voor welke periode je de prestaties hebt
opgeteld en gebruikt.

o

Noteer dan per kind de naam en het inkomenstarief en vul per opvangmoment
het totaal aantal opvangdagen in.

o

Nadat je alles hebt ingevuld, zie je bovenaan in dit blad "aantal te voorziene
prestaties" en een gemiddeld inkomenstarief. Deze twee gegevens worden in
het tabblad ‘berekening’ gebruikt om je subsidie voor prestaties en het
gemiddelde inkomenstarief te berekenen.

o

Het gemiddelde inkomenstarief dat je bekomt wordt automatisch ingevuld in de
berekening.

HEB JE EEN TOEKENNING VOOR EEN SUBSIDIE VOOR INDIVIDUELE INCLUSIEVE
OPVANG?


Bereken hoeveel keer de kinderen waarvoor je de subsidie toegekend kreeg, zullen komen in
het jaar. Het maakt niet uit of het derde, halve of volle dagen zijn want je krijgt voor elke
opvangdag evenveel.



Noteer het aantal dagen in het daarvoor voorziene vakje.

WAT ZIE JE ONDERAAN BIJ “TOTAAL BEDRAG VAN KIND EN GEZIN VOOR
2016”?


Helemaal onderaan staat een overzicht van je subsidies.
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In de gele vakjes zie je wat je ongeveer van Kind en Gezin zal ontvangen en wat de ouders
zullen betalen. Kind en Gezin houdt het bedrag dat ouders betalen van je subsidies af.
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