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Basissubsidie verhoogt, totale subsidie inkomenstarief blijft
gelijk
30 juni 2016
Aan organisatoren groepsopvang met basissubsidie en organisatoren met subsidie inkomenstarief

Beste organisator,

De Vlaamse Regering gaf op vrijdag 24 juni 2016 haar definitieve goedkeuring aan het besluit dat het
subsidiebesluit wijzigt.
Verhoging van de basissubsidie voor de plaatsen groepsopvang die enkel de basissubsidie krijgen
Om de financiële leefbaarheid van deze opvang te versterken, verhoogt de basissubsidie bij plaatsen
groepsopvang die enkel de basissubsidie (trap 1) krijgen (en dus geen subsidie inkomenstarief = trap 2). De
aanpassing gebeurt met terugwerkende kracht vanaf 1 januari 2016. Omdat de subsidiebedragen vanaf 1 juli
2016 geïndexeerd worden, krijg je voor de tweede helft van 2016 een hoger bedrag dan voor de eerste helft van
2016:
Een overzicht:
2015

578,37 euro

1 januari – 30 juni 2016

752,28 euro

Vanaf 1 juli 2016

765,07 euro

We nemen de verhoging mee in het voorschot van het vierde kwartaal 2016. We herrekenen momenteel de eerste
drie kwartalen. Je ontvangt deze betaling begin juli.

Aanpassing van de subsidiecomponent gemiddelde leeftijd voor de plaatsen groepsopvang met
inkomenstarief
De subsidie voor de plaatsen met inkomenstarief bestaat uit een deel basissubsidie (trap 1) en een deel subsidie
inkomenstarief (trap 2).
Omdat het bedrag van de basissubsidie verhoogd is, moet voor de plaatsen groepsopvang met inkomenstarief, de
subsidiecomponent gemiddelde leeftijd verhoudingsgewijs worden verlaagd. Voor deze plaatsen is er immers geen
verhoging van het totale subsidiebedrag. De totale netto subsidie inkomenstarief zal hierdoor dezelfde
blijven.
Omdat de subsidiebedragen vanaf 1 juli 2016 geïndexeerd worden, krijg je voor de tweede helft van 2016 een
hoger bedrag dan voor de eerste helft van 2016:
We nemen deze aanpassing mee in het voorschot van het vierde kwartaal 2016. Voor plaatsen met inkomenstarief
doen we geen herberekening van de eerste drie kwartalen 2016. Voor deze kwartalen doen we de rechtzetting bij
de saldoberekening voor 2016.
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Een overzicht voor de plaatsen groepsopvang met inkomenstarief
Soort subsidie

2015

1 januari –

Vanaf 1 juli 2016

30 juni 2016
Basissubsidie per plaats per jaar

578,37 euro

752,28 euro

765,07 euro

Bedrag per gesubsidieerde kinderopvangplaats

5529,66 euro

5355,75 euro

5446,80 euro

2721,36 euro

2547,45 euro

2590,76 euro

T2A (hoogste tarief) per kalenderjaar bij een
gemiddelde leeftijd van 20 jaar
Bedrag per gesubsidieerde kinderopvangplaats
T2B (laagste tarief) per kalenderjaar bij een
gemiddelde leeftijd van 20 jaar

Vriendelijke groeten

Filip Winderickx
Afdelingshoofd Kinderopvang

