Subsidie voor inkomenstarief:
- verhoging van de subsidiebedragen voor ‘Trap 2B’
- info over het saldo, voorschot en de financiële compensatie

Aan de organisatoren met subsidies inkomenstarief

20 maart 2015

Beste organisator ,

Deze snelinfo geeft meer informatie over:


de verhoging van de subsidiebedragen voor plaatsen groepsopvang die de lage subsidie voor
inkomenstarief (‘Trap 2B’) krijgen;



het saldo voor de subsidies vanaf het 2de kwartaal 2014;



het voorschot voor de subsidies voor het 2de kwartaal 2015;



de toekomstige informatie over financiële compensatie.

Over de wijzigingen in inkomenstarief krijg je binnenkort meer informatie.

DE VERHOGING VAN DE SUBSIDIEBEDRAGEN VOOR PLAATSEN GROEPSOPVANG
MET DE LAGE SUBSIDIE VOOR INKOMENSTARIEF (‘TRAP 2B’)
In het Subsidiebesluit van 22 november 2013 is een groeipad voorzien voor de plaatsen met een
laag subsidiebedrag voor inkomenstarief (‘Trap 2B’). Deze subsidie groeit in fases naar het hoger
subsidiebedrag (‘Trap 2A’). Deze subsidieverhoging is voorzien voor alle plaatsen ‘2B’: van
zelfstandigen, lokale besturen, peutertuinen vzw’s, …
Vanaf 1 april 2015 wordt een eerste stap gezet voor fase 1: de Vlaamse Regering voorziet budget
om de helft van de verhoging van de eerste fase door te voeren.
De Vlaamse Regering deed dit in afstemming met de sociale partners van PC 331, die de
bijzondere CAO kinderopvang aanpassen om een nieuw, specifiek sectoraal minimumloon te
voorzien. Dit minimumloon ligt hoger dan het huidige Gewaarborgd Gemiddeld Minimum
Maandinkomen (GGMMI) voor opvangplaatsen met ‘Trap 2B’ subsidie. Deze bijzondere CAO gaat in
op 1 april 2015. Ook de subsidieverhoging gaat in vanaf 1 april 2015.
Ze wordt meegerekend in het voorschot voor het 2de kwartaal 2015:


het basisbedrag gemiddelde leeftijd per plaats stijgt van 2307,80 euro naar 2721,36 euro;



het aanvullend bedrag gemiddelde leeftijd per extra jaar stijgt van 40,38 euro naar 47,62 euro.

HET SALDO VOOR DE SUBSIDIES VANAF HET 2DE KWARTAAL 2014
Als we tijdig de gegevens voor jouw subsidiegroepen ontvangen hebben, dan berekenen we in de
laatste week van maart 2015 het saldo voor de subsidies vanaf het 2de kwartaal 2014.


Als het saldo positief is, dan wordt dit voor 1 april 2015 op jouw rekening gestort.



Als het saldo negatief is, dan wordt dit zo mogelijk afgehouden van het voorschot voor het
tweede kwartaal 2015.

Meer weten


Op www.kindengezin.be vind je een brochure over de saldo’s en een excel om je saldo te
simuleren. Ga naar Kinderopvang > Sector baby’s en peuters > Subsidies en financieel >
Voorschotten en saldo’s.



Je krijgt een betaalbrief met de gegevens die we gebruiken om tot het saldo te komen. Een
voorbeeld van deze betaalbrief vind je achteraan in de brochure over de saldo’s.



Met vragen kan je bij je klantenbeheerder terecht. Hij of zij kan echter zelf geen berekeningen
doen, omdat het aantal te groot is.
o

Tip: bereid je vraag goed voor, dan kan je sneller geholpen worden:


Over welke subsidiegroep gaat je vraag (nummer subsidiegroep)?



Over welke component van de subsidie heb je een vraag?

HET VOORSCHOT VOOR DE SUBSIDIES VOOR HET 2DE KWARTAAL 2015
Je krijgt het voorschot voor het 2de kwartaal 2015 tegen 7 april 2015. Als we de gegevens
voor 2014 tijdig ontvangen hebben, dan wordt dit voorschot berekend op basis van geactualiseerde
parameters:


de gemiddelde leeftijd van jouw medewerkers;



het prestatiepercentage op basis van je opvangprestaties (april tot en met december 2014);



de gefactureerde inkomenstarieven aan ouders (april tot en met december 2014);



voor gezinsopvang en groepsopvang samenwerkende onthaalouders: het aantal flexibele
prestaties (april tot en met december 2014).

De ‘Trap 2B’ plaatsen krijgen de subsidieverhoging al in het voorschot voor het 2 de kwartaal 2015
(zie hierboven).

FINANCIËLE COMPENSATIE
Als je door de nieuwe subsidieregeling ter uitvoering van het decreet minder subsidies krijgt, dan
kan je onder bepaalde voorwaarden gedurende 4 jaar financiële compensatie ontvangen.
Zodra we de concrete richtlijnen en de excel voor de berekeningen hebben, krijg je meer info:


Wie komt in aanmerking?



Hoe gebeurt de berekening?



Hoe kan je compensatie aanvragen?

