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Algemene informatie
•

In deze brochure vind je informatie over hoe Kind en Gezin de subsidies berekent en betaalt
voor de subsidies voor kinderopvang van baby’s en peuters.

•

De subsidiebedragen zijn verschillend voor gezinsopvang en groepsopvang.
Omdat de subsidiebedragen voor groepsopvang van samenwerkende onthaalouders dezelfde
zijn als voor gezinsopvang, valt de groepsopvang samenwerkende onthaalouders in deze
brochure onder de gezinsopvang.

•

Kind en Gezin betaalt de meeste subsidies op basis van een voorschot en een saldo.

•

De meeste subsidies worden betaald per subsidiegroep.

•

Het voorschot wordt betaald aan het begin van elk kwartaal, een saldo voor eind maart van
het kalenderjaar na de subsidies.
Bij het begin van elk kwartaal krijg je een voorschot van 95% van de geschatte subsidies van
dit kwartaal. De timing ziet er als volgt uit:

•

Voorschotten

Uitbetaald in

Voorschot kwartaal 1

Januari

Voorschot kwartaal 2

April

Voorschot kwartaal 3

Juli

Voorschot kwartaal 4

Oktober

Je kan een herberekening van je voorschot vragen. Kind en Gezin onderzoekt dan op basis van
de meest actuele gegevens of een aanpassing van de voorschotparameters gerechtvaardigd is.
Hoe je dit moet aanvragen kan je terugvinden op: http://www.kindengezin.be/img/aanvraagbijkomende-voorschotten.pdf

•

Het saldo is het verschil tussen het subsidiebedrag waar je als organisator recht op hebt voor
een bepaald jaar en de voorschotten die je voor die subsidie kreeg.
Kind en Gezin berekent en betaalt het saldo voor eind maart van het jaar na de subsidies, op
voorwaarde dat de organisator alle nodige informatie heeft bezorgd. Heeft Kind en Gezin de
informatie niet, dan wordt het saldo en het volgende voorschot later berekend en betaald.
Voor een organisator dit volledig stopt met kinderopvang én die geen voorbehoud vraagt van
de subsidies, maken we het saldo in het kwartaal na de stopzetting.

•

Bij de berekeningen ronden we tussentijds af op 4 cijfers na de komma. Op het eind van
de berekening ronden we af op 2 cijfers na de komma, tenzij anders vermeld in deze
brochure.

•

We gebruiken in de berekeningen vaak het aantal dagen in het jaar. In de voorbeelden in deze
brochure werken we met 365 dagen. Houd er rekening mee dat we in een schrikkeljaar
rekenen met 366 dagen.
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DE SUBSIDIEBEDRAGEN
De bedragen in de voorbeelden dienen enkel als voorbeeld. Omdat de bedragen geregeld
veranderen en we ze niet telkens kunnen updaten, gebruiken we fictieve bedragen of
bedragen van 2015.
Je vindt de recente basisbedragen op www.kindengezin.be. Ga naar ‘Kinderopvang > Sector baby’s
en peuters > Subsidies en financieel > Subsidiebedragen’.

SUBSIDIEVOORWAARDEN
Om subsidies van Kind en Gezin te kunnen krijgen, moet je voldoen aan de subsidievoorwaarden.
Informatie over de subsidievoorwaarden, hoe je subsidies kan krijgen, … kan je vinden in de
brochure ‘Subsidies voor Kinderopvang van Baby’s en Peuters’.

februari 2019

3

DE BETEKENIS VAN WOORDEN EN AFKORTINGEN

Trap 1 subsidie of T1

Basissubsidie

Trap 2 subsidie of T2

Subsidie voor inkomenstarief

T2A subsidie

Subsidie voor inkomenstarief aan het hoogste tarief

T2B subsidie

Subsidie voor inkomenstarief aan het laagste tarief

Subsidieerbare plaatsen

Het aantal plaatsen waarvoor een organisator de toekenning
van een bepaalde subsidie heeft.

Gesubsidieerde capaciteit

Het aantal plaatsen waarvoor de organisator een bepaalde

of Gesub.cap.

subsidie effectief ontvangt. Dit kan lager zijn dan de
subsidieerbare plaatsen als de organisator onvoldoende
vergunde plaatsen heeft die voldoen aan de
subsidievoorwaarden.

Gemiddelde leeftijd

De gemiddelde leeftijd van de verantwoordelijken.

Gem.leeft.
Subsidie individuele incl.

Subsidie toegekendvoor de realisatie van inclusieve

opvang

kinderopvang van een individueel kind met een specifieke
zorgbehoefte.

Subsidie structurele incl.

Subsidie toegekend voor de realisatie van de structurele uitbouw

opvang

van inclusieve kinderopvang binnen een kinderopvanglocatie

Subsidie flexibele

Subsidie toegekend aan de organisator gezinsopvang met

gezinsopvang (Flex T2)

inkomenstarief voor kinderopvang op flexibele openingstijden

Subsidie flexibele

Bijkomende subsidie voor een organisator die flexibele opvang

groepsopvang

organiseert.

Flex T1
Subsidie flexibele

Een urenpakket: een gesubsidieerd pakket aan uren dat de

urenpakketten

organisator moet inzetten voor kinderopvang op flexibele

groepsopvang

openingstijden

Flex T2
Subsidie voor

Uitdovende subsidie voor de vroegere organisatoren van

samenwerkingsverband

Diensten voor onthaalouders die gebruikt moet worden voor een
samenwerkingsverband.
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Basissubsidie (Trap 1)
WAT IS DE BASISSUBSIDIE?
De basissubsidie (of T1 subsidie) is de subsidie die toegekend wordt aan een organisator voor
kinderopvang met minstens 220 openingsdagen per kalenderjaar.

DE BEREKENING VAN DE BASISSUBSIDIE
Hoe wordt de jaarsubsidie T1 berekend?
1. Het subsidiebedrag T1 is een vast bedrag per plaats per jaar.
2. Dit subsidiebedrag T1 wordt vermenigvuldigd met de gesubsidieerde capaciteit T1 plaatsen
van de subsidiegroep.
De gesubsidieerde capaciteit T1 is het aantal plaatsen waarvoor Kind en Gezin de
basissubsidie effectief betaalt.
3. Dit cijfer wordt vermenigvuldigd met het aantal kalenderdagen in het jaar waarvoor de
subsidiegroep recht had op de basissubsidie en gedeeld door het aantal kalenderdagen in het
jaar.
4. Als het aantal gesubsidieerde T1 plaatsen of het subsidiebedrag verandert, dan splitsen we de
berekening op in verschillende periodes.De basissubsidie wordt dan berekend volgens het
aantal dagen per gesubsidieerde capaciteit of met hetzeflde subsidiebedrag.
Formule basissubsidie als de gesubsidieerde capaciteit of het subsidiebedrag tijdens het
jaar niet verandert.
subsidiebedrag T1 x gesubsidieerde capaciteit T1 x

aantal dagen met basissubsidie in het jaar
aantal dagen in het jaar

Voorbeeld
Een subsidiegroep gezinsopvang heeft een gesubsidieerde capaciteit T1 van 60 plaatsen. Er zijn in
het jaar geen capaciteitswijzigingen geweest.
Het subsidiebedrag voor dat jaar bedraagt 267,30
Berekening
267,30 euro x 60 x
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Formule basissubsidie als de gesubsidieerde capaciteit of het basisbedrag tijdens het
jaar verandert.
De basissubsidie wordt berekend per periode met dezelfde gesubsidieerde capaciteit en hetzelfde
subsidiebedrag.
[subsidiebedrag periode 1 x gesub. cap periode 1 x
[subsidiebedrag periode 2 x gesub. cap periode 2 x

aantal dagen periode 1
aantal dagen in het jaar
aantal dagen periode 2
aantal dagen in het jaar

]+
]

Voorbeeld
Een subsidiegroep groepsopvang heeft een gesubsidieerde capaciteit T1 van 20 plaatsen vanaf 1
januari. Op 1 oktober stijgt de gesubsidieerde capaciteit T1 van 20 naar 30 plaatsen. Er zijn dus
273 dagen met 20 plaatsen en 92 dagen met 30 plaatsen.
Het subsidiebedrag T1 bedraagt voor dat jaar 578,37 euro per plaats.
Berekening

[578,37 𝑒𝑢𝑟𝑜 𝑥 20 𝑥

273
365

] + [578,37 𝑒𝑢𝑟𝑜 𝑥 30 𝑥

92
365

] = 13.025,21

Het voorschot basissubsidie
Formule voorschot basissubsidie

subsidiebedrag T1 ×gesubsidieerde capaciteit T1 ×

aantal dagen in het kwartaal met basissubsidie
×95%
aantal dagen in het jaar

Voorbeeld
aantal dagen in het kwartaal met basissubsidie
Subsidiegroep
groepsopvang
metcapaciteit
20 gesubsidieerde
plaatsen basissubsidie.
jaarbedrag
×gesubsidieerde
T1 ×
×95%
aantal dagen in het jaar
Het subsidiebedrag T1 bedraagt voor dat jaar 537,37 euro per plaats

Voorschot kwartaal 2: 578,37 × 20 ×

91
365

× 95% = 2739,73€

×95%

SUBSIDIE VOOR INKOMENSTARIEF (TRAP 2)
91

Voorschot kwartaal 2: 578,37 × 20 × 365 × 95% = 2739,73€
×95%

februari 2019

6

Subsidie voor inkomenstarief (Trap 2)
WAT IS DE SUBSIDIE VOOR INKOMENSTARIEF?
De subsidie voor inkomenstarief (of T2 subsidie) is de subsidie die toegekend wordt aan een
organisator voor kinderopvang:
•

waar de gezinnen een prijs betalen op basis van het inkomen en

•

waar minstens 20% van de opgevangen kinderen aan twee of meer voorrangskenmerken
voldoen.

Ze bestaat uit:
•

een subsidie op basis van de gemiddelde leeftijd van de medewerkers. Dit is een bedrag per
gesubsidieerde plaats. Het is een forfaitair bedrag dat de organisator krijgt ongeacht de aan- of
afwezigheid van de kinderen;

•

een prestatiesubsidie: dit bedrag krijgt de organisator op basis van de effectieve
aanwezigheden van de kinderen.

•

deze subsidie wordt verrekend met het inkomenstarief dat de gezinnen aan de opvang
betalen voor de effectieve aanwezigheden.

DE BEREKENING VAN HET SUBSIDIEGEDEELTE ‘GEMIDDELDE LEEFTIJD’
Hoe wordt het gedeelte ‘gemiddelde leeftijd’ berekend?
We berekenen 1 gemiddelde leeftijd (gem.leeft.) per organisator en dit afzonderlijk voor
gezinsopvang (en groepsopvang samenwerkende onthaalouders) en groepsopvang.
•

Voor de berekening van de gemiddelde leeftijd kijken we naar de personen die op 1 januari in
dienst zijn van de organisator. Er wordt een rekenkundig gemiddelde gebruikt waarbij rekening
wordt gehouden met de situatie op 1 januari van het voorgaande jaar en met de situatie op 1
januari van het huidige jaar. Had je op 1 januari vorig jaar nog geen kinderopvanglocaties, dan
wordt enkel rekening gehouden met de gemiddelde leeftijd van de medewerkers op 1 januari
van het huidige jaar.

•

Is de organisator op 1 januari van het huidige jaar niet meer actief, dan wordt voor het saldo
de gemiddelde leeftijd gebruikt van de medewerkers op 1 januari van het jaar waarvoor het
saldo wordt gemaakt. Hebben we die info niet, dan gebruiken we de gemiddelde leeftijd van 30
jaar.

•

Tellen mee voor gezinsopvang: alle verantwoordelijken en de personen die de
verantwoordelijken dagdagelijks ondersteunen van alle locaties gezinsopvang en van
groepsopvang SOO van de organisator.

•

Tellen mee voor groepsopvang: alle verantwoordelijken, kinderbegeleiders en de
personen die de verantwoordelijken dagdagelijks ondersteunen van alle locaties van de
organisator.

•

We houden rekening met het werkregime. Iemand die deeltijds werkt, telt dus ook maar
deeltijds mee.

•

We rekenen om naar het totaal aantal voltijdse equivalenten VTE
(voltijds = 1, halftijds = 0,5, …)
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•

De gemiddelde leeftijd wordt per medewerker berekend en afgerond op 2 cijfers na de komma.
Deze leeftijd wordt vermenigvuldigd met het werkregime (zonder afronding). Alle getallen van
alle medewerkers worden opgeteld.

•

De som van beide jaren, tellen we samen en delen we door 2. Op het einde van de berekening
ronden we altijd naar beneden af tot een geheel getal.

•

We gebruiken deze gemiddelde leeftijd voor alle subsidiegroepen gezinsopvang of
groepsopvang van de organisator.

•

Meer informatie over de berekening van de gemiddelde leeftijd, vind je in de brochure ‘info
over de subsidie inkomenstarief’ op www.kindengezin.be, ga naar ‘Kinderopvang >
Sector baby’s en peuter > Subsidies en financieel > Subsidie Inkomenstarief’

Jaarbedragen
Er zijn 2 tarieven voor de berekening van de subsidie op basis van de gemiddelde leeftijd. Het
bedrag verschilt volgens het soort Trap 2 plaatsen van de subsidiegroep.
Jaarbedragen voor gezinsopvang

Voorbeeldbedragen van toepassing in 2015
Hoogste tarief T2A

Gemiddelde leeftijd 20 jaar: 431,42 euro per plaats per jaar
Per extra leeftijdsjaar boven de 20 jaar: 7,42 euro per plaats
per jaar (maximum 40 jaar bijkomend)

Laagste tarief T2B

Gemiddelde leeftijd 20 jaar: 343,75 euro per plaats per jaar
Per extra leeftijdsjaar boven de 20 jaar: 5,91 euro per plaats
per jaar (maximum 40 jaar bijkomend)

Jaarbedragen voor groepsopvang

Voorbeeldbedragen van toepassing in 2015
Hoogste tarief T2A

Gemiddelde leeftijd 20 jaar: 5.529,66 euro per plaats per
jaar
Per extra leeftijdsjaar boven de 20 jaar: 96,76 euro per
plaats per jaar (maximum 40 jaar bijkomend)

Laagste tarief T2B

Gemiddelde leeftijd 20 jaar: 2.721,36 euro per plaats per
jaar
Per extra leeftijdsjaar boven de 20 jaar: 47,62 euro per
plaats per jaar (maximum 40 jaar bijkomend)

Formule om de gemiddelde leeftijd te berekenen
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2019leeftijd = [ 1 ] x ⌊𝑠𝑜𝑚 𝑣𝑎𝑛 (𝑙𝑒𝑒𝑓𝑡𝑖𝑗𝑑 𝑜𝑝 1 𝑗𝑎𝑛𝑢𝑎𝑟𝑖 𝑠𝑢𝑏𝑠𝑖𝑑𝑖𝑒𝑗𝑎𝑎𝑟 𝑣𝑎𝑛 𝑑𝑒 𝑚𝑒𝑑𝑒𝑤𝑒𝑟𝑘𝑒𝑟𝑠 𝑥 ℎ𝑢𝑛 𝑤𝑒𝑟𝑘𝑟𝑒𝑔𝑖𝑚𝑒)⌋+
Gemiddelde

⌊

2
ℎ𝑒𝑡 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑎𝑙 𝑎𝑎𝑛𝑡𝑎𝑙 𝑣𝑜𝑙𝑡𝑖𝑗𝑑𝑠𝑒 𝑒𝑞𝑢𝑖𝑣𝑎𝑙𝑒𝑛𝑡𝑒𝑛 𝑜𝑝 1 𝑗𝑎𝑛𝑢𝑎𝑟𝑖 𝑠𝑢𝑏𝑠𝑖𝑑𝑖𝑒𝑗𝑎𝑎𝑟
𝑠𝑜𝑚 𝑣𝑎𝑛 (𝑙𝑒𝑒𝑓𝑡𝑖𝑗𝑑 𝑜𝑝 1 𝑗𝑎𝑛𝑢𝑎𝑟𝑖 𝑣𝑜𝑙𝑔𝑒𝑛𝑑𝑒 𝑗𝑎𝑎𝑟 𝑣𝑎𝑛 𝑑𝑒 𝑚𝑒𝑑𝑒𝑤𝑒𝑟𝑘𝑒𝑟𝑠 𝑥 ℎ𝑢𝑛 𝑤𝑒𝑟𝑘𝑟𝑒𝑔𝑖𝑚𝑒)
ℎ𝑒𝑡 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑎𝑙 𝑎𝑎𝑛𝑡𝑎𝑙 𝑣𝑜𝑙𝑡𝑖𝑗𝑑𝑠𝑒 𝑒𝑞𝑢𝑖𝑣𝑎𝑙𝑒𝑛𝑡𝑒𝑛 𝑜𝑝 1 𝑗𝑎𝑛𝑢𝑎𝑟𝑖 𝑣𝑜𝑙𝑔𝑒𝑛𝑑𝑒 𝑗𝑎𝑎𝑟

⌋

Voorbeeld van berekening van gemiddelde leeftijd op 1 januari 2015
Een organisator groepsopvang heeft 4 medewerkers en 1 verantwoordelijke. Zij komen in
aanmerking voor de berekening van de gemiddelde leeftijd op 1 januari 2015.
Medewerker 1:

geboren op 1/8/1980 = leeftijd 34,42 jaar - prestaties voltijds (1 VTE)

Medewerker 2:

geboren op 14/2/1986 = leeftijd 28,88 jaar - prestaties halftijds (0,5 VTE)

Medewerker 3:

geboren op 8/9/1964 = leeftijd 50,31 jaar - prestaties 4/5 (0,8 VTE)

Medewerker 4:

geboren op 16/10/1955 = leeftijd 59,21 jaar - prestaties 1/5 (0,2 VTE)

Verantwoordelijke:

geboren op 25/6/1983 = leeftijd 31,52 jaar - prestaties voltijds (1 VTE)

Berekening

34,42 + (28,88𝑥0,5) + (50,31𝑥0,8) + ( 59,21𝑥0,2) + 31,52 34,42 + 14,44 + 40,25 + 11,84 + 31,52
=
=
1 + 0.5 + 0.8 + 0.2 + 1
3,5
132,47
= 37,8486 = Gemiddelde leeftijd op 1 januari 2015 = 37,8486 Jr
3,5

Dezelfde berekening wordt gemaakt voor de gemiddelde leeftijd op 1 januari 2016. We gaan er in
ons voorbeeld vanuit dat de gemiddelde leeftijd op 1 januari 2016 39,4642 jr is.
Gemiddelde leeftijd voor het subsidiejaar 2015

1
𝑥 [37,8486 + 39,4642] = 38,6564 = Gemiddelde leeftijd = 38 Jr
2

Subsidiebedrag gemiddelde leeftijd gezinsopvang hoogste tarief T2A = Basisbedrag 20 jaar
T2A + extra bedrag per bijkomend leeftijdsjaar T2A
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Voorbeeld T2A gezinsopvang bij gemiddelde leeftijd 38 jaar
Er wordt gerekend met het subsidiebedrag op 20 jaar en 18 x het extra bedrag.

Subsidiebedrag
gemiddelde leeftijd laagste tarief T2b = subsidiebedrag 20 jaar T2B + extra
(18

431,42 +

x 7,42) = 564,98 per jaar per gesubsidieerde T2A plaats

bedrag per bijkomend leeftijdsjaar T2B

Voorbeeld T2B gezinsopvang bij gemiddelde leeftijd 38 jaar voor 2015
Er wordt gerekend met het subsidiebedrag op 20 jaar en 18 x het extra bedrag.

343,75 + (18 x 5,91 ) = 450,13 per jaar per gesubsidieerde T2B plaats

Voor groepsopvang werken we op dezelfde manier. We gebruiken dan de bedragen die voor
groepsopvang van toepassing zijn.

Hoe wordt het subsidiegedeelte ‘gemiddelde leeftijd’ berekend?
Er wordt per organisator één gemiddelde leeftijd voor gezinsopvang (en groepsopvang SOO) en
één voor groepsopvang berekend. Als een subsidiegroep plaatsen in T2A en T2B heeft, dan wordt
op basis

van deze gemiddelde leeftijd een bedrag berekend voor T2A en een bedrag voor T2B.

Formule voor de subsidie gemiddelde leeftijd als de capaciteit of het subsidiebedrag niet
verandert.

Bedrag gemiddelde leeftijd T2A:
subsidiebedrag gem. leeft. T2A x gesub. cap. T2A x

aantal dagen met subsidie T2A in het jaar
totaal aantal dagen in het jaar

Bedrag gemiddelde leeftijd T2B:
subsidiebedrag gem. leeft. T2B x gesub. cap. T2B x

aantal dagen met subsidie T2B in het jaar
totaal aantal dagen in het jaar

Voorbeeld
Een subsidiegroep groepsopvang heeft sinds 1 januari 2015 20 gesubsidieerde plaatsen T2A en 10
gesubsidieerde plaatsen T2B.
De gemiddelde leeftijd van de groepsopvang is 38 jaar.
Berekening

Bedrag gemiddelde leeftijd T2A:
7.271,34 x 20 x

365 dagen
= 145.426,80 euro
365 dagen

Bedrag gemiddelde leeftijd T2B:
februari 2019
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90 dagen
275 dagen
⌊3.034,64 x 10 x
⌋ + ⌊3.478,52 x 10 x
⌋ = 7.482,6740 + 26.208,0274 = 33.690,70 euro
365 dagen
365 dagen

Formule voor de subsidie gemiddelde leeftijd als de capaciteit verandert tijdens het jaar.

Bedrag gemiddelde leeftijd T2A:
subsidiebedrag gem. leeft. T2A x gesub. cap. T2A periode 1 x

aantal dagen periode 1
365

subsidiebedrag gem. leeft. T2A x gesub. cap. T2A periode 2 x

+

aantal dagen periode 2
365

Bedrag gemiddelde leeftijd T2B:
subsidiebedrag gem. leeft. T2B x gesub. cap. T2b periode 1 x

aantal dagen periode 1
365

subsidiebedrag gem. leeft. T2B x gesub. cap. T2B periode 2 x

+

aantal dagen periode 2
365

Voorbeeld
Een subsidiegroep gezinsopvang heeft van 1 januari 2015 60 gesubsidieerde plaatsen T2A en 20
gesubsidieerde plaatsen T2B. De gemiddelde leeftijd van de groepsopvang is 37 jaar.
Op 1 juli 2015 verandert de capaciteit T2A naar 80 gesubsidieerde plaatsen en op 1 oktober 2015
verandert de capaciteit T2B naar 25 plaatsen

Berekening

Bedrag gemiddelde leeftijd T2A:
[557,56x 60 x

181 dagen
184 dagen
] + [557,56 x 80 x
] = 39,075,03 euro
365 dagen
365 dagen

Bedrag gemiddelde leeftijd T2B:
[444,22 x 20 x

273 dagen
92 dagen
] + [444,22 x 25 x
] = 9.444,239 euro
365 dagen
365 dagen

DE BEREKENING VAN HET SUBSIDIEGEDEELTE ‘PRESTATIES’
Hoe worden de prestaties berekend?
•

Het aantal effectieve prestaties (= aanwezigheden per maand) wordt herleid naar volledige
dagen. (zie volgende blz.)

•

We berekenen een aantal herleide prestaties per subsidiegroep.

•

Het maximum aantal prestaties waarvoor een subsidie wordt betaald wordt afgetopt op 120%
van de capaciteit op 220 openingsdagen.

•

Het subsidiebedrag voor de prestaties wordt vermenigvuldigd met het het aantal herleide
prestaties per maand.

•

We tellen alle bedragen van alle maanden in het jaar op.
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Welke prestaties tellen mee?
•

Enkel de prestaties van locaties in een subsidiegroep met een subsidie voor inkomenstarief
waarbij aangegeven is dat er in de locatie met inkomenstarief wordt gewerkt;

•

Alle aanwezigheden van baby’s en peuters en kinderen die buitenschools opgevangen worden;

•

Er wordt geen prestatievergoeding betaald voor gerechtvaardigde of ongerechtvaardigde
afwezigheden.

Hoe worden de prestaties herleid?
Gezinsopvang

Groepsopvang

60 %

60%

100 %

100%

40%

40%

60%

60%

100%

100%

Voor alle locaties met inkomenstarief
Opvang Baby’s en peuters: aanwezigheid minder dan 5 uur
(1/2 dag)
Opvang Baby’s en peuters: aanwezigheid van 5 uur tot
minder dan 11 uur (volle dag)
Buitenschoolse opvang: aanwezigheid minder dan 3 uur (1/3
dag)
Buitenschoolse opvang: aanwezigheid van 3 uur tot minder
dan 5 uur (1/2 dag)
Buitenschoolse opvang: aanwezigheid van 5 uur tot minder
dan 11 uur (volle dag)

Voor locaties in een subsidiegroep met subsidies voor flexibele groepsopvang T2 (met
de ‘Flex vink’ op het formulier aanwezigheden)
Flexibele opvang Baby’s en peuters: aanwezigheid langer

160%

100%

160%

100%

dan 11 uur (volle dag)
Flexibele opvang buitenschools: aanwezigheid langer dan 11
uur (volle dag)
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Voorbeeld voor gezinsopvang
1/3

1/2

Volle

Flexibele

Aantal

Vermenigvuldigd met

dagen

dagen

dagen

opvang

herleide

prestatiebedrag

meer dan

dagen

11 uur
Januari 2015

3 (40%)

Februari 2015

90 (60%)

276

86 (60%)

214

Maart 2015

2 (40%)

98 (60%)

290

April 2015

2 (40%)

89 (60%)

160

106 (60%)

230

Mei 2015
Juni 2015

1 (40%)

100 (60%)

245

Juli 2015

7 (40%)

89 (60%)

154

Augustus 2015

15

76 (60%)

136

12 (160%)

16 (160%)

15 (160%)

14 (160%)

331,20

7.253,28

284,80

6.237,12

349,60

7.656,24

239,80

5.251,62

293,60

6.429,84

329,40

7.213,86

210,20

4.603,38

210,00

(40%)
September

(21,90)

4.599,00
90 (60%)

280

334,00

2015

7.314,60

Oktober 2015

95 (60%)

275

332,00

7.270,80

November 2015

65 (60%)

241

280,00

6.132,00

December 2015

70 (60%)

198

240,00

5.256,00

Het totale bedrag voor het deel prestaties = 75.217,74 euro
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Voorbeeld voor groepsopvang
1/3

1/2 dagen

dagen

Volle

Aantal

Vermenigvuldigd

dagen

herleide

met prestatiebedrag

dagen
Januari 2015

3 (40%)

Februari 2015

(23,37 in 2015)

90 (60%)

276

331,20

7740,144

86 (60%)

214

265,60

6207,072

Maart 2015

2 (40%)

98 (60%)

290

349,60

8170,152

April 2015

2 (40%)

89 (60%)

160

214,20

5.005,854

106 (60%)

230

293,60

6.861,432

Mei 2015
Juni 2015

1 (40%)

100 (60%)

245

305,40

7.137,198

Juli 2015

7 (40%)

89 (60%)

154

210,20

4.912,374

Augustus 2015

15 (40%)

76 (60%)

136

187,60

4.384,212

90 (60%)

280

334,00

September
2015

7.805,58

Oktober 2015

95 (60%)

275

332,00

November

65 (60%)

241

280,00

2015
December 2015

7.758,84

6.543,6
70 (60%)

198

240,00

5.608,8

Het totale bedrag voor het deel prestaties =56.017,89 euro
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Wat is het maximum aantal prestaties waarvoor een subsidie wordt betaald?
•

Het maximum aantal prestaties = het aantal gesubsidieerde T2 plaatsen (zowel T2A als
T2B) vermenigvuldigd met het minimum aantal openingsdagen per jaar (220).

•

Dit resultaat wordt dan vermenigvuldigd met 120%.

•

Dit getal wordt vermenigvuldigd met aantal kalenderdagen in het jaar waarin de
subsidiegroep T2 plaatsen had en gedeeld door het aantal kalenderdagen in het jaar.

Verandert de gesubsidieerde capaciteit T2 tijdens het jaar, dan wordt dit verhoudingsgewijs
berekend.
Formule voor het berekenen van het maximum prestatiebedrag als de capaciteit niet
verandert.

Aantal gesub. cap. T2 x 220 dagen x120% x

Aantal dagen met subsidie T2
x prestatiebedrag
Aantal dagen in het jaar

Voorbeeld voor groepsopvang
Vanaf 1 januari 2015 heeft een subsidiegroep 30 T2 plaatsen (20 T2A en 10 T2B)

30 x 220 x 120% x

365
x 23,37 = 185.090,40 euro
365

Het maximumbedrag voor prestaties voor deze subsidiegroep in 2015 is 185.090,40euro.

Voorbeeld voor gezinsopvang
Vanaf 1 januari 2015 heeft een subsidiegroep 60 T2 plaatsen (50 T2A en 10 T2B)

60 x 220 x 120% x

365
x 21,90 = 346.896,00 euro
365

Het maximumbedrag voor prestaties voor deze subsidiegroep in 2015 is 364.896,00 euro.
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Formule voor het berekenen van het maximum prestatiebedrag als de capaciteit tijdens
het jaar verandert.

Aantal dagen periode 1
x prestatiebedrag]
Aantal dagen in het jaar
Aantal dagen periode 2
+ [gesub. cap. T2 periode2 x 220 x 120% x
x prestatiebedrag]
Aantal dagen in het jaar

[gesub. cap. T2 periode1 x 220 x 120% x

Voorbeeld voor gezinsopvang
Vanaf 1 januari 2015 heeft een subsidiegroep 60 T2 plaatsen (50 T2A en 10 T2B). Op 1 augustus
2015 stijgt het aantal T2B plaatsen van 10 naar 30.

[60 𝑥 220 𝑥 120% 𝑥

212
153
𝑥 21,46] + [80 𝑥 220 𝑥 120% 𝑥
𝑥 21,46]
365
365
= 197.436,7036 + 189.986,2619 = 387.422,97 euro

Het maximumbedrag voor prestaties voor deze subsidiegroep in 2015 is 395.466,40 euro

Hoe wordt het jaarbedrag van het subsidiegedeelte prestaties berekend?

Formule voor het saldo van het gedeelte prestaties
Het prestatiebedrag is:
•

het bedrag op basis van de effectieve prestaties

•

als er meer prestaties zijn dan 120%: het (op maximum) 120% afgetopte prestatiebedrag

Voorbeeld 1: aantal prestaties onder het maximum
Het prestatiebedrag op basis van effectieve prestaties = 113.344,65 euro
Het maximum prestatiebedrag

= 156.235,56 euro

Het betaalde voorschot

= 102.584,50 euro

Voorbeeld 2: aantal prestaties boven het maximum
Het prestatiebedrag op basis van effectieve prestaties = 113.344,65 euro
Het maximum prestatiebedrag

= 107.556,47 euro

Het betaalde voorschot

= 98.584,50 euro
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DE VERREKENING VAN HET BEDRAG INKOMENSTARIEF
Algemeen
•

Het bedrag dat de organisator aan de ouders voor de effectieve opvangprestaties factureert,
wordt afgetrokken van de subsidie inkomenstarief.

•

Als blijkt dat er over een kalenderjaar meer opvangprestaties zijn dan de 120% die meetellen
voor de maximumprestaties (zie hierboven), dan wordt slechts een deel van het gefactureerde
inkomenstarief met de subsidies verrekend. Het verhoudingsgewijze gedeelte boven de 120%
mag de organisator houden, aangezien hij hiervoor geen prestatievergoeding ontvangt.

Welk inkomenstarief wordt verrekend?
•

Enkel de bedragen die de organisator factureert voor effectieve aanwezigheden van het
kind.

•

Deze bedragen mag de organisator houden. Ze worden niet verrekend:
•

de bedragen die worden aangerekend voor de ongerechtvaardigde afwezigheden

•

voor locaties die geen subsidie flexibele opvang hebben: de bedragen voor opvang bovenop
11 uur opvang

•

alle andere extra kosten die de organisator mag vragen.

Hoe wordt het inkomenstarief berekend?
Het inkomenstarief dat wordt verrekend is afhankelijk van de opvangduur.
Opgelet! Het minimum dat wordt aangerekend is het laagst mogelijke inkomenstarief (1,56 euro
in 2015) , ongeacht de opvangduur.

Voor alle locaties met inkomenstarief
Opvang Baby’s en peuters: aanwezigheid minder dan 5 uur

60% van het dagtarief

Opvang Baby’s en peuters: aanwezigheid van 5 uur tot minder dan 11

100% van het dagtarief

uur
Buitenschoolse opvang: aanwezigheid minder dan 3 uur

40% van het dagtarief

Buitenschoolse opvang: aanwezigheid van 3 uur tot minder dan 5 uur

60% van het dagtarief

Buitenschoolse opvang: aanwezigheid van 5 uur tot minder dan 11 uur

100% van het dagtarief

Voor locaties in een subsidiegroep met subsidies voor flexibele
gezinssopvang T2 (met de ‘Flex vink’ op het formulier
aanwezigheden)
Flexibele opvang Baby’s en peuters: aanwezigheid langer dan 11 uur
Flexibele opvang buitenschools: aanwezigheid langer dan 11 uur
Voorbeeld voor een gezin dat 20,25 euro per dag betaalt.
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Het kind is in mei 15 volle dagen en 7 halve dagen aanwezig
[15x 20,25 ] + [7 x 20,25 x 60%]
Inkomenstarief voor dit kind in mei = 388,80 euro.

Voorbeeld voor een gezin dat laagst mogelijke inkomenstarief betaalt.
Het kind is in mei 15 volle dagen en 7 halve dagen aanwezig en de ouders betalen 1,56 euro per
dag.
[15𝑥 1,56 ] + [7 𝒙 𝟏, 𝟓𝟔]
Inkomenstarief voor dit kind in mei = 34,32 euro.

Hoe wordt het totaal te verrekenen bedrag inkomenstarief berekend?
•

We maken de berekening per kind en per maand.

•

De bedragen van de verschillende maanden van alle kinderen samen worden bij elkaar
opgeteld.

•

Als er globaal meer prestaties zijn dan het maximum aantal prestaties (120%), dan wordt
slechts een gedeelte van het inkomenstarief verrekend (zie blz. 16).

Formule voor het te verrekenen bedrag inkomenstarief bij een prestatiepercentage van
minder dan 120%
Som van het inkomenstarief van alle kinderen van alle maanden in het jaar

Voorbeeld
•

Een organisator factureerde in 2015 voor alle kinderen in de subsidiegroep een inkomenstarief van
124.210,48 euro voor alle effectieve prestaties

•

Het aantal herleide prestaties = 9.210 prestaties

•

Het maximum aantal prestaties =11.040 prestaties

Het totaal bedrag van 124.210,48 euro wordt met de subsidies verrekend.

Formule voor het te verrekenen bedrag inkomenstarief bij een prestatiepercentage van
meer dan 120%

Som van het inkomenstarief per kind en per maand x
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Voorbeeld

•

De organisator factureerde in 2015 voor alle kinderen in de subsidiegroep een inkomenstarief van
157.210,48 euro voor de effectieve prestaties.

•

Het effectieve aantal herleide prestaties bedraagt 11.752 prestaties

•

Het maximum aantal prestaties bedraagt 10.370 prestaties

te verrekenen inkomenstarief = 157.210,48 x

10370
= 138.723,00
11752

Van de 157.210,48 euro die de organisator heeft ontvangen, wordt er 138.723,00 afgehouden van de
subsidies. Het overblijvende bedrag (18.487,48 euro) mag de organisator houden.
Het voorschot voor de subsidie inkomenstarief

Het voorschot is:
Deel gemiddelde leeftijd A en/of B + deel prestaties - deel inkomenstarief

Met welke gegevens berekenen we de voorschotten van de subsidie voor
inkomenstarief?
We
gebruiken per subsidiegroep
voorschotparameters.
Dit zijn getallen die voor jouw organisatie
PLUSSUBSIDIE
(TRAP
3)
zijn berekend op
basis
van de gegevens
je prestaties
ons bezorgde.
Met
deze voorschotparameters
schat
Deel
gemiddelde
leeftijd +die
deel
- deel
inkomenstarief
=
Kind en Gezin het voorschot zo correct mogelijk in. Ze worden jaarlijks geactualiseerd bij de
12.844,81 + 20.701,53 − 11.515,61 = 22.030.73
saldoberekening. Als we niet alle nodige gegevens hebben, omdat je bijvoorbeeld het jaar voordien
nog geen subsidies kreeg, dan gebruiken we een gemiddelde van de sector.
Er zijn 3 voorschotparameters: het prestatiepercentage, de gemiddelde leeftijd en het
gemiddeld inkomenstarief.
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Voorschotgedeelte gemiddelde leeftijd
We berekenen het voorschot van het deel gemiddelde leeftijd op basis van de voorschotparameter
‘gemiddelde leeftijd’. Deze parameter berekenen we op basis van het overzicht van de
medewerkers dat je jaarlijks aan Kind en Gezin bezorgt.
Meer details over de berekening van de gemiddelde leeftijd, vind je in de brochure ‘info over de
subsidie inkomenstarief’ op www.kindengezin.be, ga naar “Kinderopvang >Sector baby’s
en peuter > Subsidie en financieel >Subsidie inkomenstarief”
Bij de saldoberekening wordt de gemiddelde leeftijd geactualiseerd. Voor de berekening van het
voorschot rekenen we met de meest actuele gemiddelde leeftijd: Bijvoorbeeld:
•

Voorschot kwartaal 1 2017: gemiddelde leeftijd berekend bij het saldo van 2015

•

Voorschotten kwartaal 2,3 en 4 2017 en kwartaal 1 2018: gemiddelde leeftijd berekend bij het
saldo van 2016

Ben je pas gestart en hebben we geen gegevens, dan gebruiken we een gemiddelde leeftijd van 30
jaar.
Formule voorschot gemiddelde leeftijd

subsidiebedrag gem. leeftijd x gesub. cap T2 ×
•

aantal dagen in het kwartaal T2
× 95%
aantal dagen in het jaar

subsidiebedrag gem. leeftijd hoogste tarief T2A = Basisbedrag 20 jaar T2A + extra
bedrag per bijkomend leeftijdsjaar T2A

•

𝑎𝑎𝑛𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑎𝑔𝑒𝑛 𝑖𝑛 ℎ𝑒𝑡 𝑘𝑤𝑎𝑟𝑡𝑎𝑎𝑙 𝑇2
subsidiebedrag
gem.
leeftijd
tarief
extra bedrag
𝐽𝑎𝑎𝑟𝑏𝑒𝑑𝑟𝑎𝑔
𝑔𝑒𝑚.
𝑙𝑒𝑒𝑓𝑡𝑖𝑗𝑑 laagste
𝑥 𝑔𝑒𝑠𝑢𝑏. 𝑐𝑎𝑝
𝑇2 ×T2b = Basisbedrag 20 jaar T2B×+95%
𝑎𝑎𝑛𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑎𝑔𝑒𝑛 𝑖𝑛 ℎ𝑒𝑡 𝑗𝑎𝑎𝑟
per bijkomend leeftijdsjaar T2B

Weet Kind en Gezin bij de berekening van het voorschot dat het aantal gesubsidieerde plaatsen T2
of het subsidiebedrag tijdens het kwartaal verandert, dan wordt de formule opgesplitst.
Formule als de capaciteit of het subsidiebedrag verandert tijdens kwartaal

subsidiebedrag gem. leeftijd x gesub. cap T2 periode 1 ×

aantal dagen periode 1 in kwartaal
aantal dagen in het jaar

subsidiebedrag gem. leeftijd x gesub. cap T2 periode 2 ×

× 95% +

aantal dagen periode 2 in kwartaal
× 95%
aantal dagen in het jaar

Voorbeeld deel gemiddelde leeftijd met capaciteitsverandering
Een subsidiegroep groepsopvang heeft op 1 april 30 gesubsidieerde plaatsen aan T2A-tarief. Op 5
april stijgt de gesubsidieerde capaciteit T2A met 5 plaatsen. De gemiddelde leeftijd op 1 januari is
35𝐽𝑎𝑎𝑟𝑏𝑒𝑑𝑟𝑎𝑔
jaar.
𝑔𝑒𝑚. 𝑙𝑒𝑒𝑓𝑡𝑖𝑗𝑑 𝑥 𝑔𝑒𝑠𝑢𝑏. 𝑐𝑎𝑝 𝑇2 𝑝𝑒𝑟𝑖𝑜𝑑𝑒 1 ×

𝑎𝑎𝑛𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑎𝑔𝑒𝑛 𝑝𝑒𝑟𝑖𝑜𝑑𝑒 1 𝑖𝑛 𝑘𝑤𝑎𝑟𝑡𝑎𝑎𝑙
𝑎𝑎𝑛𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑎𝑔𝑒𝑛 𝑖𝑛 ℎ𝑒𝑡 𝑗𝑎𝑎𝑟

× 95% +

𝑎𝑎𝑛𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑎𝑔𝑒𝑛 𝑝𝑒𝑟𝑖𝑜𝑑𝑒 2 𝑖𝑛 𝑘𝑤𝑎𝑟𝑡𝑎𝑎𝑙
𝐽𝑎𝑎𝑟𝑏𝑒𝑑𝑟𝑎𝑔
𝑔𝑒𝑚.2:
𝑙𝑒𝑒𝑓𝑡𝑖𝑗𝑑
𝑥 𝑔𝑒𝑠𝑢𝑏.
𝑐𝑎𝑝het
𝑇2 jaarbedrag
𝑝𝑒𝑟𝑖𝑜𝑑𝑒 2 × gem. leeftijd = 5.529,66 + (15x96,76)=
× 95%
Voorschot
kwartaal
voorbeeld
van
𝑎𝑎𝑛𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑎𝑔𝑒𝑛 𝑖𝑛 ℎ𝑒𝑡 𝑗𝑎𝑎𝑟
6.981,06
4 𝑑𝑎𝑔𝑒𝑛
87 𝑑𝑎𝑔𝑒𝑛
Voorschotgedeelte
[6.981,06 prestaties
𝑥 30 𝑥
× 95%] + [6.981,06 𝑥 35 𝑥
𝑥 95%] = 57.507,68 𝑒𝑢𝑟𝑜
365 𝑑𝑎𝑔𝑒𝑛
365 𝑑𝑎𝑔𝑒𝑛
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Om het voorschot te berekenen, schatten we het aantal opvangprestaties in dat kwartaal. Dit doen
we met de voorschotparameter ‘prestatiepercentage’.
Het aantal prestaties voor de voorschotten = de gesubsidieerde capaciteit T2 x minimum aantal
openingsdagen (220) x het prestatiepercentage.
Hoe wordt de voorschotparameter ‘prestatiepercentage’ berekend?
•

Het prestatiepercentage drukt de mate uit waarin de capaciteit wordt bezet met
opvangprestaties.

•

We berekenen dit op basis van de gesubsidieerde capaciteit en de gekende opvangprestaties
binnen de subsidiegroep van het vorige jaar.

•

We herleiden het aantal effectieve prestaties (= aanwezigheden per maand) naar volledige
dagen.

•

Het prestatiebedrag is hetzelfde voor T2A als T2B plaatsen. Voor het deel prestaties maken we
dus geen onderscheid.

•

Als de gesubsidieerde capaciteit T2 tijdens het jaar verandert, dan houden we hiermee
rekening.

•

Het prestatiepercentage wordt berekend per subsidiegroep en kan maximum 120% zijn.

Formule prestatiepercentage
aantal herleide prestaties
× 100
gesubcap. T2 x 220

Bij de saldoberekening wordt het prestatiepercentage geactualiseerd. Voor de berekening van het
𝑎𝑎𝑛𝑡𝑎𝑙
𝑝𝑟𝑒𝑠𝑡𝑎𝑡𝑖𝑒𝑠
voorschot rekenen
weℎ𝑒𝑟𝑙𝑒𝑖𝑑𝑒
met het
meest actuele prestatiepercentage:
× 100
𝑔𝑒𝑠𝑢𝑏𝑐𝑎𝑝.
𝑇2 𝑥 220
•
Voorschot kwartaal
1 2017:
prestatiepercentage op basis van gegevens van subsidiejaar 2015
•

Voorschotten kwartaal 2,3 en 4 2017: prestatiepercentage op basis van gegevens van
subsidiejaar 2016

Ben je pas gestart en hebben we geen gegevens, dan gebruiken we een prestatiepercentage van
70%.
Formule

𝑉𝑜𝑜𝑟𝑠𝑐ℎ𝑜𝑡𝑝𝑟𝑒𝑠𝑡𝑎𝑡𝑖𝑒𝑠 𝑥 𝑝𝑟𝑒𝑠𝑡𝑎𝑡𝑖𝑒𝑏𝑒𝑑𝑟𝑎𝑔 ×

𝑎𝑎𝑛𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑎𝑔𝑒𝑛 𝑖𝑛 ℎ𝑒𝑡 𝑘𝑤𝑎𝑟𝑡𝑎𝑎𝑙 𝑇2
× 95%
𝑎𝑎𝑛𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑎𝑔𝑒𝑛 𝑖𝑛 ℎ𝑒𝑡 𝑗𝑎𝑎𝑟

Waarbij voorschotprestaties = gesubcap. T2 x 220 x prestatiepercentage

𝑉𝑜𝑜𝑟𝑠𝑐ℎ𝑜𝑡𝑝𝑟𝑒𝑠𝑡𝑎𝑡𝑖𝑒𝑠 𝑥 𝑝𝑟𝑒𝑠𝑡𝑎𝑡𝑖𝑒𝑏𝑒𝑑𝑟𝑎𝑔 ×

𝑎𝑎𝑛𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑎𝑔𝑒𝑛 𝑖𝑛 ℎ𝑒𝑡 𝑘𝑤𝑎𝑟𝑡𝑎𝑎𝑙 𝑇2
× 95%
𝑎𝑎𝑛𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑎𝑔𝑒𝑛 𝑖𝑛 ℎ𝑒𝑡 𝑗𝑎𝑎𝑟

Waarbij voorschotprestaties = gesubcap. T2 x 220 x prestatiepercentage
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Voorbeeld
Subsidiegroep groepsopvang met 20 gesubsidieerde plaatsen inkomenstarief (dit zijn zowel de T2A
als de T2B plaatsen) en een prestatiepercentage van 85%. Het subsidiebedrag voor een prestatie
bedraagt in dit voorbeeld 23,37 euro
Voorschotprestaties = 20 X 220 X 85%= 3.740
Voorschot kwartaal 2: 3.740 × 23,37 ×

91
365

× 95% = 20.701,53€

Verrekening van het inkomenstarief bij het voorschot
Per subsidiegroep schatten we het deel inkomenstarief dat zal worden afgetrokken van het
Voorschot kwartaal 2:
voorschot.
Voorschotprestaties
= 20
220 van:
X 85%= 3.740
De
berekening gebeurt
op X
basis
91
•Voorschot
hetzelfde
aantal 2:
prestaties
als voor
deel=prestaties
kwartaal
3.740 × 23,37
× 365het
× 95%
20.701,53€(‘voorschotprestaties’);
• de voorschotparameter ‘gemiddeld inkomenstarief’.

Hoe berekenen we de voorschotparameter ‘gemiddeld inkomenstarief’?
Het gemiddeld inkomenstarief wordt berekend op basis van de som van het inkomenstarief en de
herleide prestaties van het vorige jaar.
Ben je pas gestart en hebben we deze gegevens niet, dan gebruiken we een gemiddeld
inkomenstarief over alle locaties in Vlaanderen.
Formule voor afhouding bij het voorschot

𝑉𝑜𝑜𝑟𝑠𝑐ℎ𝑜𝑡𝑝𝑟𝑒𝑠𝑡𝑎𝑡𝑖𝑒𝑠 𝑥 𝑔𝑒𝑚𝑖𝑑𝑑𝑒𝑙𝑑 𝑖𝑛𝑘𝑜𝑚𝑒𝑛𝑠𝑡𝑎𝑟𝑖𝑒𝑓 ×

𝑎𝑎𝑛𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑎𝑔𝑒𝑛 𝑖𝑛 ℎ𝑒𝑡 𝑘𝑤𝑎𝑟𝑡𝑎𝑎𝑙 𝑇2
× 95%
𝑎𝑎𝑛𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑎𝑔𝑒𝑛 𝑖𝑛 ℎ𝑒𝑡 𝑗𝑎𝑎𝑟

Waarbij voorschotprestaties = gesubcap. T2 x 220 x prestatiepercentage

Voorbeeld
Subsidiegroep met voorschotprestaties van 3.740 en een gemiddeld inkomenstarief van13 euro.
91

Bedrag inkomenstarief : 3.740 × 13 × 𝑎𝑎𝑛𝑡𝑎𝑙
× 95%
= 11.515,61€
𝑑𝑎𝑔𝑒𝑛
𝑖𝑛 ℎ𝑒𝑡 𝑘𝑤𝑎𝑟𝑡𝑎𝑎𝑙 𝑇2
𝑉𝑜𝑜𝑟𝑠𝑐ℎ𝑜𝑡𝑝𝑟𝑒𝑠𝑡𝑎𝑡𝑖𝑒𝑠 𝑥 𝑔𝑒𝑚𝑖𝑑𝑑𝑒𝑙𝑑 𝑖𝑛𝑘𝑜𝑚𝑒𝑛𝑠𝑡𝑎𝑟𝑖𝑒𝑓 × 365
× 95%
𝑎𝑎𝑛𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑎𝑔𝑒𝑛 𝑖𝑛 ℎ𝑒𝑡 𝑗𝑎𝑎𝑟
Waarbij voorschotprestaties = gesubcap. T2 x 220 x prestatiepercentage

91

Bedrag inkomenstarief : 3.740 × 13 × 365 × 95% = 11.515,61€
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Plussubsidie (Trap 3)
WAT IS DE PLUSSUBSIDIE?
De plussubsidie (Trap 3) is de subsidie die toegekend wordt aan een organisator voor kinderopvang
•

die kwetsbare gezinnen ondersteunt

•

waar kinderen van deze gezinnen voorrang krijgen en minstens 30% van de opgevangen
kinderen uitmaken.

Deze subsidie bestaat uit een bedrag per gesubsidieerde T3 plaats per kalenderjaar.

DE BEREKENING VAN DE PLUSSUBSIDIE
Hoe wordt de jaarsubsidie T3 berekend?
1. Het jaarbedrag T3 is een vast bedrag per plaats per jaar. Het bedrag van de plussubsidie is
voor gezins- en groepsopvang hetzelfde.
2. Dit jaarbedrag T3 wordt vermenigvuldigd met de gesubsidieerde capaciteit T3 plaatsen
van de subsidiegroep.
De gesubsidieerde capaciteit T3 (gesub.cap.T3) is het aantal plaatsen waarvoor Kind en
Gezin de plussubsidie effectief betaalt.
3. Dit cijfer wordt vermenigvuldigd met het aantal kalenderdagen in het jaar waarvoor de
subsidiegroep recht had op de plussubsidie en gedeeld door het aantal kalenderdagen in het
jaar.
Als tijdens het jaar het aantal gesubsidieerde T3 plaatsen verandert, dan splitsen we de berekening
op in verschillende periodes.
Het jaarbedrag van de plussubsidie

Formule plussubsidie als de gesubsidieerde capaciteit niet verandert.
subsidiebedrag T3 x gesubsidieerde capaciteit T3 x

aantal dagen met plussubsidie
aantal dagen in het jaar

Voorbeeld
Een subsidiegroep groepsopvang heeft een gesubsidieerde capaciteit T3 van 15 plaatsen. In de
periode van 1/1/2015 tot en met 31/12/2015 zijn er geen capaciteitswijzigingen geweest.
Het subsidiebedrag plussubsudie in 2015 bedraagt 647,50 euro
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Berekening
365

647,50 euro x 15 x 365 = 9.712,50 euro

Formule plussubsidie als de gesubsidieerde capaciteit tijdens het jaar verandert.
De plussubsidie wordt berekend per periode met dezelfde gesubsidieerde capaciteit en hetzelde
subsidiebedrag.
[jaarbedrag periode 1 x gesub. cap periode 1 x

aantal dagen periode 1
aantal dagen in he jaar
aantal dagen periode 2

]+

[jaarbedrag periode 2 x gesub. cap periode 2 x
]
aantal dagen in het jaar
Voorbeeld

Een subsidiegroep gezinsopvang heeft een gesubsidieerde capaciteit T3 van 15 plaatsen vanaf 1
januari 2015. Op 1 november 2015 stijgt de gesubsidieerde capaciteit T3 van 15 naar 20 plaatsen.
Het subsidiebedrag plussubsudie in 2015 bedraagt 647,50 euro
Berekening

[647,50 𝑒𝑢𝑟𝑜 𝑥15 𝑥

304
365

] + [647,50 𝑒𝑢𝑟𝑜 𝑥 20 𝑥

61
365

] = 10.253,56 euro

Het voorschot plusssubsidie
Formule voorschot plussubsidie

subsidiebedrag T3 ×gesubsidieerde capaciteit T1 3

aantal dagen in het kwartaal met plussubsidie
×95%
aantal dagen in het jaar

Voorbeeld
aantal dagen
in hetplussubsidie
kwartaal met basissubsidie
Subsidiegroep
groepsopvang
metcapaciteit
20 gesubsidieerde
plaatsen
jaarbedrag
×gesubsidieerde
T1 ×
×95%
aantal dagen in het jaar
91
91

Voorschot kwartaal 2: 647,50
× 95% = 1.533,60€
578,37 × 10
20 × 365
2739,73€
365
×95%

SUBSIDIE FLEXIBELE GROEPSOPVANGVoorschot kwartaal 2: 647,50 × 10 ×

91
365

× 95% = 1.533,60€

SUBSIDIE VOOR INKOMENSTARIEF (TRAP 2)
91

Voorschot kwartaal 2: 578,37 × 20 × 365 × 95% = 2739,73€
×95%
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Subsidie voor individuele inclusieve Kinderopvang
WAT IS DE SUBSIDIE VOOR INDIVIDUELE INCLUSIEVE KINDEROPVANG?
De subsidie voor individuele inclusieve kinderopvang is een subsidie die kan worden toegekend aan
de organisator voor de realisatie van inclusieve kinderopvang van een individueel kind met een
specifieke zorgbehoefte.

DE BEREKENING VAN DE SUBSIDIE INDIVIDUELE INCLUSIEVE OPVANG
Hoe wordt de subsidie individuele inclusieve opvang berekend?
•

In de periode waarvoor er een toekenning van de subsidie is, krijg je een vast bedrag per dag
dat het kind effectief wordt opgevangen.

•

Het bedrag per prestatie is hetzelfde, ongeacht de opvangduur (een volle, halve of derde dag).

•

Op de subsidie voor individuele inclusieve opvang, wordt geen voorschot betaald. Je krijgt het
volledige bedrag na afloop van het kalenderjaar (bij het saldo)

•

Jaarlijks vraagt Kind en Gezin het aantal dagen op.

Voor de juiste bedragen kan je terecht op www.kindengezin.be. Ga naar ‘Kinderopvang > Sector
baby’s en peuters > Subsidies en financieel > Subsidiebedragen’.

Formule voor de berekening van de subsidie individuele inclusieve opvang zonder
wijziging van het prestatiebedrag:

Prestatiebedrag x aantal prestaties individuele incl. opvang in het jaar.
Voorbeeld
Er is een toekenning van de subsidie voor individuele inclusieve kinderopvang voor:
•

Kind A: voor de periode van 1 januari 2017 zonder einddatum

•

Kind B: voor de periode van 1 mei 2017 zonder einddatum

•

Kind C: voor de periode van 1 mei 2017 tot 30 oktober 2017

Prestaties in 2017
•

Kind A werd in de periode tussen 1 januari en 31 december 2017, 142 volle en 15 halve dagen
opgevangen.

•

Kind B werd in de periode tussen 1 mei en 31 december 2017, 102 volle en 10 halve dagen en
8 derde dagen opgevangen.

•

Kind C werd in de periode tussen 1 mei en 30 oktober 2017, 88 volle en 7 halve dagen
opgevangen.
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Berekening
Aantal dagen Kind A = 157
Aantal dagen Kind B = 120
Aantal dagen Kind C = 95
Totaal aantal dagen = 372 dagen
Subsidiebedrag = 9,70 x 372 = 3.608,40 euro

Formule voor de berekening van de subsidie individuele inclusieve opvang met wijziging
van het prestatiebedrag:

aantal dagen prestatiebedrag 1
)]
aantal dagen in het jaar
aantal dagen prestatiebedrag 2
+ [ prestatiebedrag 2 x ( aantal prestaties individuele incl. opvang x
)]
aantal dagen in het jaar

[ prestatiebedrag 1 x ( aantal prestaties individuele incl. opvang x

Voorbeeld:
Een organisator heeft in een jaar 372 prestaties voor kinderen met een toekenning voor de
subsidie individuele inclusieve zorg.
Op 1 mei van dat jaar verandert het prestatiebedrag van 9,70 naar 9,90 omwille van een
indexaanpassing.

Berekening
[ 9,70 𝑥 (372 𝑥

februari 2019

120
245
)] + [ 9,90 𝑥 ( 372 𝑥
)] = 1.186,323 + 2.472,016 = 3.658,34 𝑒𝑢𝑟𝑜
365
365
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Subsidie voor structurele inclusieve Kinderopvang
WAT IS DE SUBSIDIE VOOR STRUCTURELE INCLUSIEVE KINDEROPVANG?
De subsidie voor structurele inclusieve kinderopvang kan worden toegekend aan een organisator
voor de realisatie van de structurele uitbouw van inclusieve kinderopvang binnen een
kinderopvanglocatie.
De subsidie wordt toegekend aan een subsidiegroep.
Bovenop deze subsidie ontvangt de organisator de subsidie voor individuele inclusieve opvang (zie
vorige hoofdstuk).

DE BEREKENING VAN DE SUBSIDIE VOOR STRUCTURELE INCLUSIEVE OPVANG
Hoe wordt de subsidie structurele inclusieve opvang berekend?
•

Het subsidiebedrag voor de structurele inclusieve opvang wordt vermenigvuldigd met de
gesubsidieerde capaciteit voor structurele inclusieve opvang.

•

Dit bedrag wordt vermenigvuldigd met het aantal kalenderdagen waarvoor de subsidie werd
toegekend en gedeeld door het aantal kalenderdagen in het jaar.

Als de gesubsidieerde capaciteit structurele opvang of het subsidiebedrag tijdens het jaar
verandert, dan wordt dit verhoudingsgewijs berekend.
Voor de juiste bedragen kan je terecht op www.kindengezin.be. Ga naar ‘Kinderopvang > Sector
baby’s en peuters > Subsidies en financieel > Subsidiebedragen’.
Hoe wordt het jaarbedrag structurele inclusieve opvang berekend?

Formule voor de berekening van het jaarbedrag voor de subsidie structurele inclusieve
opvang als de gesubsidieerde capaciteit of het subsidiebedrag niet verandert

subsidiebedrag x cap. struct. incl. opvang x

Aantal dagen waarvoor de subsidie is toegekend
aantal dagen in het jaar.

Voorbeeld
•

Een subsidiegroep gezinsopvang heeft 4 plaatsen voor structurele inclusieve kinderopvang.

•

De subsidie is toegekend voor een volledig jaar.

•

Het subsidiebedrag in dat jaar bedraagt 2.891,49 euro
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Berekening

2891,49 x 4 x

365
365

= 11.565,96 euro

Formule voor de berekening van het jaarbedrag voor de subsidie structurele inclusieve
opvang als de gesubsidieerde capaciteit of het subsidiebedrag verandert tijdens het jaar

dagen periode1
365
dagen periode2
+ subsidiebedrag periode 2 x cap. struct. incl. periode2 x
365

subsidiebedrag periode 1 x cap. struct. incl. periode1 x

Voorbeeld
•

Een subsidiegroep gezinsopvang heeft sinds 1 januari 2015 4 plaatsen voor structurele
inclusieve kinderopvang.

•

Op 1 april 2015 verhoogt het aantal gesubsidieerde plaatsen voor structurele inclusieve
kinderopvang van 4 naar 5 plaatsen.

•

Het subsidiebedrag 2015 bedraagt 2.891,49 euro.

Berekening

[2.891,49 𝑥 4 𝑥

243
122
] + [2.891,49 𝑥 5 𝑥
] = 𝟏𝟐. 𝟓𝟑𝟐, 𝟒𝟑 𝒆𝒖𝒓𝒐
365
365

Het voorschot structurele inclusieve opvang
Formule voorschot
subsidiebedrag ×cap. structurele incl. opvang ×

aantal dagen in het kwartaal met struc. incl. opvang
×95%
aantal dagen in het jaar

Voorbeeld
aantal dagen in het kwartaal met struc. incl. opvang
Subsidiegroep
groepsopvang
met
4 plaatsen
jaarbedrag
×cap. structurele
incl.
opvang × structurele inclusieve opvang. Het subsidiebedrag
×95%
aantal dagen in het jaar
voor de subsidie bedraagt 2.891,49 euro.

Voorschot kwartaal 2: 2.891,49 × 4 ×

91
365

× 95% = 2.739,30€

×95%

BIJLAGE: VOORBEELD BETAALBRIEF VOORSCHOTVoorschot kwartaal 2: 2.891,49 × 4 ×

91
365

× 95% =

2.739,30€
×95%
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Subsidie flexibele gezinsopvang
WAT IS DE SUBSIDIE FLEXIBELE GEZINSOPVANG (FLEX T2)?
De subsidie flexibele gezinsopvang is de subsidie die een organisator gezinsopvang krijgt voor het
realiseren van kinderopvang op flexibele openingstijden. We gebruiken de afkorting Flex T2 omdat
deze subsidie enkel kan gegeven worden aan organisatoren met inkomenstarief (T2).
De subsidie flexibele gezinsopvang bestaat uit twee delen:
•

een bedrag per prestatie op flexibele openingstijden

•

een bedrag per gesubsidieerde T2 plaats.

In een eerste fase wordt enkel het minimaal bedrag per prestatie en per plaats gesubsidieerd. Na
de verwerking van de regularisaties, in december van het jaar na de subsidies, is het restbedrag
bekend dat eventueel van het vastgelegde budget overblijft. We verdelen dit als volgt:
1. Het bedrag per kinderopvangprestatie wordt verhoogd met maximaal 0,50 euro.
2. Als er nog budget overblijft na de betaling van de vergoeding in punt 1, dan wordt het bedrag
per gesubsidieerde kinderopvangplaats verhoogd met maximaal 2 euro.
3. Als er nog budget overblijft na de betaling van de vergoedingen in punt 1 en 2, dan wordt het
bedrag per kinderopvangprestatie verder verhoogd met wat mogelijk is op basis van het
resterende budget.

DE BEREKENING VAN DE SUBSIDIE FLEXIBELE GEZINSOPVANG
Hoe wordt de jaarsubsidie FlexT2 berekend?
1. Het prestatiebedrag FlexT2 is een vast bedrag per flexibele opvangprestatie.
2. Het bedrag per plaats voor FlexT2 is een vast bedrag per plaats. Dit bedrag wordt
vermenigvuldigd met het aantal gesubsidieerde T2 plaatsen in de subsidiegroep.
3. Het jaarbedrag per plaats wordt vermenigvuldigd met het aantal kalenderdagen in het jaar
waarvoor de subsidiegroep recht had op de subsidie flexibele gezinsopvang en gedeeld door
het aantal kalenderdagen in hetzelfde jaar.

Als tijdens het jaar het aantal gesubsidieerde T2 plaatsen verandert, dan splitsen we de berekening
in verschillende periodes op.
Voor de juiste bedragen kan je terecht op www.kindengezin.be. Ga naar ‘Kinderopvang > Sector
baby’s en peuters > Subsidies en financieel > Subsidiebedragen’.
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Hoe wordt het bedrag van de subsidie flexibele gezinsopvang berekend?
De subsidie flexibele gezinsopvang bestaat uit twee delen:
• het gedeelte per flexibele prestatie;
•

het gedeelte op basis van het aantal T2 plaatsen.

Formule subsidie flexibele gezinsopvang gedeelte prestaties als het subsidiebedrag
doorheen het jaar hetzelfde blijft.

Aantal flexibele prestaties in het jaar x subsidieberdrag voor prestaties flexibele opvang

Voorbeeld
Alle locaties gezinsopvang van de subsidiegroep realiseerden volgend aantal flexibele prestaties in
het jaar:
•

19 prestaties van minstens 30 minuten voor 7 uur;

•

195 prestaties van minstens 30 minuten na 18u;

•

6 prestaties van zowel minstens 30 minuten voor 7 uur als minstens 30 minuten na 18 uur;

•

19 prestaties op een feestdag;

•

180 prestaties in het weekend

In totaal werden dus 419 flexibele prestaties gedaan.
Het subsidiebedrag voor de flexbibele prestaties gezinsopvang bedraagt voor dat jaar 2,87 euro.

Totaal bedrag flex prestaties = 419 x 2,87 = 1.202,53

Formule voor de berekening flexibele gezinsopvang gedeelte prestaties als het
subsidiebedrag doorheen het jaar verandert

aantal dagen prestatiebedrag 1
)]
aantal dagen in het jaar
aantal dagen prestatiebedrag 2
+ [ subsidiebedrag 2 x ( aantal prestaties flexibele opvang x
)]
aantal dagen in het jaar

[ subsidiebedrag 1 x ( aantal prestaties flexibele opvang x

Voorbeeld
Er werden in een jaar 419 flexibele prestaties gedaan.
Het subsidiebedrag voor de flexbibele prestaties gezinsopvang verandert op 1 september van 2,87
euro naar 2,92 euro.
Berekening

[ 2,87 x (419 x
februari 2019
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365

)] + [ 2,92 x ( 419 x

122
365

)] = 1.209,53 euro
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Formule subsidie flexibele gezinsopvang gedeelte per plaats als de gesubsidieerde
capaciteit of het jaarbedrag niet verandert.

subsidiebedrag FlexT2 x gesubsidieerde capaciteit. T2 x

aantal dagen met subsidie flex T2
aantal dagen in het jaar

Voorbeeld
Een subsidiegroep gezinsopvang heeft een gesubsidieerde capaciteit T2 van 60 plaatsen. In het
jaar zijn er geen capaciteitswijzigingen geweest.
Het subsidiebedrag voor de subsidie flexibele gezinsopvang per plaats bedraagt 10,75 euro.
Berekening
365

Bedrag Flex T2 per plaats = 60 x 10,75 x 365 = 645,00

Formule flex T2 per plaats als de gesubsidieerde capaciteit of het subsidiebedrag tijdens
het jaar verandert
De subsidie flexibele gezinsopvang wordt berekend per periode met dezelfde gesubsidieerde
capaciteit T2.
subsidiebedrag x [cap T2 periode 1 x

[ cap T2 periode 2 x

aantal dagen periode 2
365

aantal dagen periode 1
365

] + subsidiebedrag x

]

Voorbeeld
Een subsidiegroep gezinsopvang heeft een gesubsidieerde capaciteit T2 van 60 plaatsen vanaf 1
januari. Op 1 oktober stijgt de gesubsidieerde capaciteit T2 van 60 naar 80 plaatsen.
Het subsidiebedrag voor de subsidie flexibele gezinsopvang per plaats bedraagt 10,75 euro.
Berekening

[60x 10,75 x
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365

] + [80 x 10,75 x

92
365

] = 699,19 euro
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Wat als er budget over is?
Aangezien de subsidie voor flexibele gezinsopvang een gesloten budget heeft, berekent Kind en
Gezin na de regularisaties (december van het jaar na de subsidies) wat er is betaald aan alle
organisatoren samen voor de subsidie flexibele gezinsopvang.
Is er nog budget over, dan wordt dit volgens de vastgelegde regels bijkomend verdeeld:
1. Het resterend budget wordt verdeeld over alle prestaties flexibele gezinsopvang van alle
organisatoren. Is dit hoger dan 0,5 euro, dan wordt er eerst al 0,5 euro per prestatie
gereserveerd.
2. De rest van het budget wordt gedeeld door het aantal plaatsen van alle organisatoren die in
aanmerking komen voor de subsidie flex T2. Is dit hoger dan 2 euro, dan wordt reeds 2 euro
per plaats gereserveerd.
3. De rest van het budget wordt opnieuw gedeeld door alle alle prestaties flexibele gezinsopvang
van alle organisatoren. Dat bedrag wordt dan opgeteld bij de eerdere 0,5 euro.
Een voorbeeld
Het totale budget voor flexibele gezinsopvang in het jaar bedraagt: 1.465.000 euro.
•

Kind en gezin stelt vast dat er na de regularisaties van dat jaar nog een restbudget beschikbaar
is 254.000 euro.

•

Er werden in dat jaar 145.220 flexibele prestaties geleverd.

•

Het aantal plaatsen met deze subsidie bedraagt in dat jaar 75.445 plaatsen

1. Het resterend budget wordt verdeeld onder het aantal prestaties: 354.000 / 145.220 = 2,44 euro.
Aangezien dit meer is dan 0,5 euro per prestaties, wordt er eerst een bedrag van 145.220 x 0,5
euro gereserveerd: 72.610 euro.
2. Het resterende budget (254.000 – 72.610) 181.390 euro wordt gedeeld door het aantal plaatsen
met een subsidie flex T2: 181.390 / 75.445 = 2,40 euro.
Aangezien dit meer is dan 2 euro per plaats, wordt er een bedrag van 75.445 x 2 euro gereserveerd
= 150.890 euro.
3. Het nu nog resterende budget (181.390 – 150.890) 30.500 wordt opnieuw verdeeld onder het
aantal flexibele prestaties: 30500/145.220 = 0,21 euro.
4. Elke organisator die recht heeft op de subsidie flexibele gezinsopvang ontvangt nog 2 euro per
plaats en 0,71 euro per prestatie (0,5 + 0,21).
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Het voorschot Flex T2 gezinsopvang
Het voorschot flexibeleT2 gezinsopvang prestaties, wordt berekend op basis van een
voorschotparameter “flexibele prestaties per plaats”.
Hoe wordt de voorschotparameter ‘flexibele prestaties per plaats’ berekend?
•

De parameter flexibele prestaties per plaats drukt de mate uit waarin de capaciteit wordt bezet
met flexibele prestaties.

•

We berekenen dit op basis van de gesubsidieerde capaciteit en de gekende flexibele
opvangprestaties binnen de subsidiegroep van het vorigejaar.

•

De opvangprestaties worden niet herleid.

•

Als de gesubsidieerde capaciteit T2 of het subsidiebedrag tijdens het kwartaal verandert, dan
houden we hier rekening mee.

Formule “flexibele opvangprestaties per plaats”
aantal flexibele prestaties
gesubcap. T2

Met welke flexibele prestaties per plaats berekenen we de voorschotten?
Jaarlijks bij de saldoberekening wordt het aantal flexibele prestaties per plaats geactualiseerd. Voor
de berekening van het voorschot rekenen we met de meest actuele voorschotparameter:
•

Voorschot kwartaal 1 2017: aantal flexibele prestaties per plaats op basis van gegevens van
subsidiejaar 2015

•

Voorschotten kwartaal 2,3 en 4 2017: aantal flexibele prestaties per plaats op basis van
gegevens van subsidiejaar 2016

Het voorschotbedrag per flexibele prestatie
Formule

Flex. per plaats x cap T2 x prestatiebedrag flex ×

aantal dagen in het kwartaal T2
× 95%
aantal dagen in het jaar

Voorbeeld
Subsidiegroep gezinsopvang met 50 gesubsidieerde plaatsen inkomenstarief (dit zijn zowel de T2A
als de T2B plaatsen) en een aantal flexibele prestaties per plaats van 10,20.
Het subsidiebedrag Flex T2 per prestatie bedraagt in dat jaar 2,87 euro.

Voorschot kwartaal 2: 10,20 x 50 × 2.87 ×
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Het voorschotbedrag per flexibele plaats
Formule
subsidiebedrag FlexT2 ×gesubsidieerde capaciteit T2 ×

aantal dagen in het kwartaal met T2 subsidie
×95%
aantal dagen in het jaar

Voorbeeld
Subsidiegroep gezinsopvang met 50 gesubsidieerde T2 plaatsen
Het subsidiebedrag flexibele gezinsopvang per plaats, bedraagt in dat jaar 10,75 euro.

Voorschot kwartaal 2: 10,75 × 50 ×

91
365

× 95% = 127,31€

×95%
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Basissubsidie flexibele groepsopvang
WAT IS DE SUBSIDIE VOOR FLEXIBELE GROEPSOPVANG (FLEXT1)?
De subsidie flexibele groepsopvang (of FlexT1 subsidie) is de subsidie die kan worden toegekend
aan de organisator voor de realisatie van kinderopvang op flexibele openingstijden.
Flexibele openingstijden:
•

een openingstijd van minstens 30 minuten voor 7 uur, minstens 30 minuten na 18 uur

•

op een weekenddag of een feestdag

•

op een of meer dagen boven op de 220 openingsdagen die minimaal vereist zijn voor een
basissubsidie.

DE BEREKENING VAN DE SUBSIDIE VOOR FLEXIBELE GROEPSOPVANG
Hoe wordt de jaarsubsidie FlexT1 berekend?
1. Het subsidiebedrag FlexT1 is een vast bedrag per plaats per jaar.
2. Het subsidiebedrag Flex T1 wordt vermenigvuldigd met de gesubsidieerde capaciteit FlexT1
plaatsen van de subsidiegroep.
Dit is het aantal plaatsen waarvoor Kind en Gezin de subsidie flexibele groepsopvang effectief
betaalt.
3. Dit cijfer wordt vermenigvuldigd met het aantal kalenderdagen in het jaar waarvoor de
subsidiegroep recht had op de subsidie flexibele groepsopvang en gedeeld door het aantal
kalenderdagen in het jaar.
4. Als tijdens het jaar het aantal gesubsidieerde FlexT1 plaatsen verandert, dan splitsen we de
berekening op in verschillende periodes. Het subsidiebedrag wordt dan berekend volgens het
aantal dagen per gesubsidieerde capaciteit.
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Formule subsidie flexibele groepsopvang als de gesubsidieerde capaciteit of het
basisbedrag niet verandert.

subsidiebedrag FlexT1 x gesubsidieerde capaciteit. FlexT1 x

aantal dagen met subsidie flex T1
aantal dagen in het jaar

Voorbeeld
Een subsidiegroep groepsopvang heeft een gesubsidieerde capaciteit FlexT1 van 28 plaatsen. In de
periode van 1/1/2015 tot en met 31/12/2015 zijn er geen capaciteitswijzigingen geweest.
Het subsidiebedrag in dat jaar bedraagt 113,64 euro.
Berekening
365

113,64 euro x 28 x

365

= 3.181,92

Formule flexibele groepsopvang als de gesubsidieerde capaciteit of het basisbedrag
tijdens het jaar verandert.
De subsidie flexibele groepsopvang wordt berekend per periode met dezelfde gesubsidieerde
capaciteit en hetzelfde subsidiebedrag.

[subsidiebedrag periode 1 x gesub. cap periode 1 x

aantal dagen periode 1

]+
aantal dagen periode 2
[subsidiebedrag periode 2 x gesub. cap periode 2 x
]
aantal dagen in het jaar
aantal dagen in het jaar

Voorbeeld
Een subsidiegroep groepsopvang heeft een gesubsidieerde capaciteit FlexT1 van 28 plaatsen vanaf
1 januari 2015. Op 1/10/2015 stijgt de gesubsidieerde capaciteit FlexT1 van 28 naar 35 plaatsen.
Het subsidiebedrag is niet gewijzigd in het jaar en bedraagt 113,64.
Berekening

[113,64 euro x 28 x
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Het voorschot Flexibele basissubsidie
Formule voorschot basisubsidie flexibele groepsopvang

subsidiebedrag flex T1 ×gesubsidieerde capaciteit flex T1 ×

aantal dagen in het kwartaal met flex T1
×95%
aantal dagen in het jaar

Voorbeeld
aantal dagen in het kwartaal met basissubsidie
jaarbedrag ×gesubsidieerde capaciteit T1 ×
×95%
aantal dagen in het jaar
Subsidiegroep groepsopvang met 20 gesubsidieerde plaatsen basisubsidie flexibele opvang.
Het subsidiebedrag in dat jaar bedragt 113,64 euro

Voorschot kwartaal 2: 113,64 x 20 x

91
x 95% = 538,31€
365

SUBSIDIE FLEXIBELE URENPAKKETTEN GROEPSOPVANGVoorschot kwartaal 2: 113,64 x 20 x

91
365

x 95% =

538,31€
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Subsidie flexibele urenpaketten groepsopvang
WAT IS DE SUBSIDIE FLEXIBELE URENPAKKETTEN GROEPSOPVANG (FLEX T2)?
Een urenpakket is een pakket gesubsidieerde extra openingsuren dat de organisator moet inzetten
voor kinderopvang op flexibele openingstijden. We gebruiken de afkorting Flex T2 omdat deze
subsidie enkel kan gegeven worden aan organisatoren groepsopvang met inkomenstarief (T2).

DE BEREKENING VAN DE SUBSIDIE FLEXIBELE URENPAKKETTEN
Hoe wordt de jaarsubsidie FlexT2 berekend?
1. Het subsidiebedrag FlexT2 is een vast bedrag per urenpakket per jaar.
2. Het subsidiebedrag FlexT2 wordt vermenigvuldigd met de gesubsidieerde capaciteit
FlexT2 urenpakketten van de subsidiegroep.
Dit is het aantal urenpakketten waarvoor Kind en Gezin de subsidie flexibele urenpakketten
effectief betaalt.
3. Dit cijfer wordt vermenigvuldigd met het aantal kalenderdagen in het jaar waarvoor de
subsidiegroep recht had op de subsidie flexibele urenpakketten en gedeeld door het aantal
kalenderdagen in hetzelfde jaar.

Als het aantal gesubsidieerde FlexT2 urenpakketten of het subsidiebedrag tijdens het jaar
verandert, dan splitsen we de berekening in verschillende periodes op.
Formule saldo subsidie flexibele urenpakketten als de gesubsidieerde capaciteit of het
subsidiebedrag niet verandert
subsidiebedrag FlexT2 x gesubsidieerde capaciteit. FlexT2 x

aantal dagen met subsidie flex T2
aantal dagen in 2015

Voorbeeld
Een subsidiegroep groepsopvang heeft een gesubsidieerde capaciteit FlexT2 van 5 urenpakketten.
In het jaar zijn er geen capaciteitswijzigingen geweest.
Het subsidiebedrag voor dat jaar bedraagt 2.660,41 euro.
Berekening
365

2.660,41 euro x 5 x 365 = 13.302,05
Formule saldo flexibele urenpaketten als de gesubsidieerde capaciteit of het
subsidiebedrag tijdens het jaar verandert.
De subsidie flexibele urenpakketten wordt berekend per periode met dezelfde gesubsidieerde
capaciteit en hetzelfde subsidiebedrag.
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[subsidiebedrag periode 1 x aantal urenpaketten periode 1 x

aantal dagen periode 1

]+

aantal dagen in he jaar
aantal dagen periode 2

[subsidiebedrag periode 2 x aantal urenpakketten periode 2 x

aantal dagen in het jaar

]

Voorbeeld
Een subsidiegroep groepsopvang heeft een gesubsidieerde capaciteit FlexT2 van 5 urenpakketten
voor het hele jaar.
Vanaf 1 juni verandert het subsidiebedrag voor de subsidie Flex T2 van 2660,41 euro naar
2.705,64 euro per urenpakket.
Berekening

[2.660,41 euro x 5 x

181
365

] + [2.705,64 euro x 5 x

184
365

] = 13.416,05 euro

Het voorschot Flexibele urenpaketten
Formule voorschot flexibele urenpakketten
subsidiebedrag Flex T2 x gesub. cap. Flex T2 x

aantal dagen in het kwartaal met subsidie Flex T2
x 95%
aantal dagen in het jaar

Voorbeeld
Subsidiegroep met 10 gesubsidieerde flexibele urenpakketten.
Het subsidiebedrag voor flexibele urenpakketten bedraagt 2.660 41 euro

Voorschot kwartaal 2: 2.660,41 x 10 x
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x 95% = 6.301,16€
365
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Subsidie voor inkomenstarief samenwerkingsverband

WAT IS DE SUBSIDIE VOOR INKOMENSTARIEF SAMENWERSKINGSVERBAND?
Organisatoren die voor 1 april 2014 een dienst voor onthaalouders hadden, krijgen gedurende een
overgangsperiode van 5 jaar na de start van het decreet, jaarlijks een bedrag voor inkomenstarief
samenwerkingsverband, bovenop de subsidie voor inkomenstarief,.
Dit deel van de subsidie voor inkomenstarief moet de organisator gebruiken voor een
samenwerking voor minstens achthonderd kinderopvangplaatsen gezinsopvang en voor de inzet
van een halftijdse medewerker.

DE BEREKENING EN DE SUBSIDIE VOOR INKOMENSTATIEF
SAMENWERKINGSVERBAND
Hoe wordt deze subsidie inkomenstarief samenwerkingsverband berekend?
1. Het bedrag voor deze subsidie is een vast bedrag per plaats per jaar.
2. Dit bedrag wordt betaald per gesubsidieerde kinderopvangplaats van de organisator op 31
december van het kalenderjaar, tenzij dat aantal plaatsen hoger is dan de erkende capaciteit
van de organisator op 31 december 2013. In dat geval wordt het aantal gesubsidieerde
kinderopvangplaatsen beperkt tot de erkende capaciteit.
3. Het bedrag wordt los van het saldo van de andere subsidies betaald aan één
willekeurige subsidiegroep van de organisator.
Hoe wordt het aantal plaatsen voor deze subsidie bepaald?
•

Voor alle organisatoren die in aanmerking komen voor deze subsidie wordt nagegaan hoeveel
gesubsidieerde plaatsen T2 (gezinsopvang en groepsopvang SOO) zij hebben op 31 december
van het jaar waarvoor het saldo wordt gemaakt.

•

Wevergelijken dit aantal plaatsen met de erkende capaciteit van de organisator op 31
december 2013.

•

De subsidie voor samenwerkingsverband wordt berekend op het laagste van de twee
voorgaande aantallen.
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Formule subsidie voor inkomenstarief samenwerkingsverband

(laagste van het aantal T2 plaatsen op 31 december van het jaar of aantal erkende plaatsen op 31 december
2013) x het subsidiebedrag samenwerkingsverband
Voorbeeld 1
Een organisator heeft:
Op 31 december 2016, 583 gesubsidieerde T2 plaatsen.
Op 31 december 2013 had diezelfde organisator 570 erkende plaatsen.
➔ De subsidie voor samenwerkingsverband wordt berekend op basis van 570 plaatsen.
Het subsidiebedrag is 26,82 euro.

570 x 26,82 = 15.287,40
Voorbeeld 2
Een organisator heeft:
Op 31 december 2015, 583 gesubsidieerde T2 plaatsen.
Op 31 december 2013 had diezelfde organisator 590 erkende plaatsen.
➔ De subsidie voor samenwerkingsverband wordt berekend op basis van 583 plaatsen.
Het subsidiebedrag is 26,82 euro.

583 x 26,82 euro = 15.636,06

Het voorschot subsidie samenwerkingsverband
Kind en Gezin berekent het voorschot voor deze subsidie op basis van het het laatst gekende
aantal plaatsen waarvoor deze subsidie werd betaald.
Het voorschot wordt betaald op 1 willekeurige subsidiegroep per organisator.

Formule voorschot subsidie inkomenstarief samenwerkingsverband

Aantal plaatsen x subsidiebedrag x

aantal dagen in het kwartaal
x 95%
aantal dagen in het jaar

Voorbeeld
Een organisator had vorig jaar recht op een subsidie inkomenstarief samenwerkingsverband van
589 plaatsen.
Het subsidiebedrag inkomenstarief samenwerkingsverband is 26,82 euro per plaats.

Voorschot kwartaal 2: 26,82 x 589 x
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x 95% = 3.741,50 euro
365
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BIJLAGE: VOORBEELD BETAALBRIEF SALDO
Na de berekening van het saldo bezorgt Kind en Gezin aan de organisator een betaalbrief met
informatie over de berekening van de subsidies.
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