Melding van de organisator om de subsidies te
verminderen of stop te zetten

Als je als organisator zelf de subsidies van Kind en Gezin of een gedeelte ervan
wil stopzetten, dan moet je dit minstens 1 maand op voorhand aan Kind en
Gezin melden.
Als deze stopzetting van subsidies betekent dat er in een kinderopvanglocatie
niet langer volgens het inkomenstarief wordt gewerkt, dan is het verplicht om
ouders hiervan tijdig te informeren. Deze redelijke termijn moet opgenomen
worden in het huishoudelijk reglement en de schriftelijke overeenkomst.
De stopzetting van de subsidies gaat ten vroegste in vanaf de eerste van de
maand die volgt op de melding aan Kind en Gezin, tenzij je niet enkel de
subsidies maar ook de vergunning stopzet.
Stop je de vergunning (en dus de opvangactiviteiten van een
kinderopvanglocatie), dan volg je de procedure voor stopzetting.
WAT DOE JE ALS ORGANISATOR?
Je meldt de stopzetting van de subsidies


Dit doe je uiterlijk 30 dagen voor je de subsidies wil stopzetten.



De melding van de stopzetting van subsidies is volledig als je het formulier ‘Melding tot
stopzetting of vermindering van subsidies’ aan Kind en Gezin bezorgt.



Op dit formulier noteer je welke subsidies je wil stopzetten. Zo kan je ervoor kiezen om je
subsidies voor inkomenstarief stop te zetten maar je basissubsidies te behouden. Ook is het
mogelijk om een aantal plaatsen van een bepaalde subsidie stop te zetten.



Je vindt het formulier op de website www.kindengezin.be, ga naar ‘Kinderopvang >
Sector baby’s en peuters > Procedures, formulieren, software > Procedures en
formulieren > Baby’s en peuters: subsidies’.



Het gebruik van dit formulier is niet verplicht maar het bevat wel alle informatie die je aan Kind
en Gezin moet meedelen bij stopzetting van je subsidies.



Bezorg het formulier aan Kind en Gezin. De contactgegevens van Kind en Gezin vind je op het
formulier.
Let op!
Als je zelf de subsidies geheel of gedeeltelijk stopzet, en je wil nadien toch subsidies, dan
kan dit enkel als je, na een oproep van Kind en Gezin dat er subsidies te verdelen zijn, een
subsidiebelofte krijgt van Kind en Gezin.

WAT DOET KIND EN GEZIN?


Na ontvangst van de melding om de subsidies stop te zetten, zal Kind en Gezin deze subsidies
stopzetten.



Dit gaat ten vroegste in vanaf de eerste van de maand die volgt op je melding. Uiteraard kan
je ook vragen om je subsidies later stop te zetten.



Kind en Gezin brengt je uiterlijk 15 kalenderdagen na je melding op de hoogte van deze
stopzetting, zowel elektronisch als met een aangetekende brief.

