Veelgestelde vragen Subsidieronde
van 16 juli 2015
1. De tabel met de gemeenten waar subsidies zijn voor nieuwe plaatsen, is dit
enkel voor nieuwe organisatoren?
Er is geen link tussen nieuwe plaatsen en nieuwe organisatoren: die nieuwe plaatsen
kunnen ook bij gecreëerd worden door bestaande organisatoren, bijvoorbeeld. als
uitbreiding van bestaande opvanglocaties.
Het is wel zo dat in sommige gemeenten nieuwe plaatsen kunnen bijkomen, terwijl
bestaande plaatsen zonder subsidie niet in de mogelijkheid zijn om subsidies aan te vragen.
Dit zijn beleidskeuzes.
In bepaalde gemeenten kan er voor nieuwe plaatsen subsidies worden aangevraagd (dit is
de potentiële nood), waar in andere gemeenten de huidige beschikbare subsidies dienen
voor omschakeling van een lagere naar een hogere subsidietrap (bijvoorbeeld
basissubsidie naar inkomenstarief).

2. Kan je een aanvraag voor subsidies doen nog voordat je een
ondernemingsnummer hebt (er wordt een ondernemingsnummer en locatie
gevraagd in de subsidieaanvraag).
De aanvraag wordt geaccepteerd zonder ondernemingsnummer als je nog niet opgestart
bent. Als je pas volgend jaar wil opstarten of je wil enkel opstarten met subsidies, ben je
dus niet verplicht een ondernemingsnummer aan te vragen. Een ondernemingsnummer
aanvragen is immers niet kosteloos. Met een subsidiebelofte voor groepsopvang heb je drie
jaar tijd om op te starten. Let wel, als er een gelijke stand is in de score op je
subsidieaanvraag, is het degene met de snelste opstartdatum die voorrang krijgt.
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3. Welke volgorde wordt gehanteerd: de rangorde van de gemeente (met trap 1
en 2 door elkaar) of is er een budget voor trap 1 en een budget voor trap 2?
Met andere woorden als er voldoende aanvragen zijn voor de trap 1 plaatsen
binnen de gemeente, gaat dan het overige budget eerst naar de volgende
gemeente op trap 1 of naar dezelfde gemeente op trap 2?
De budgetten zijn er voor nieuwe plaatsen enerzijds en omschakelingen anderzijds. Dat zijn
eigenlijk 2 afzonderlijke beslissingskaders, waarbij vertrokken wordt van twee verschillende
uitgangspunten. Voor de beide wordt de rangschikking van de gemeenten gevolgd (uiteraard
verschillend op de respectievelijke lijsten).
In de kolommen op de selecties van gemeenten vind je ook steeds een indicatie van het aantal
plaatsen waarover het gaat. In het algemene beslissingskader merk je dat ook budgetten zijn
uitgetrokken voor de respectievelijke trappen. Dus: een onderling verschuiven van trap 1
(basissubsidie) naar trap 2 (inkomenstarief) is eigenlijk niet aan de orde.
Bij globaal restbudget op trap 1, zal het budget binnen trap 1 blijven, maar waarbij tussen nieuwe
plaatsen en omschakelingen onderling kan worden doorgeschoven. Bij restbudget trap 2, gaat dat
naar de volgende gemeenten die dan in aanmerking komen. Dit is van invloed voor de inschatting
van de kans dat je subsidies krijgt in een gemeente die eerder op het einde van de lijst voorkomt.

4. In de lijsten gemeenten waar er zowel nieuwe plaatsen als omschakelingen
kunnen komen, staan in beide lijsten dezelfde aantallen plaatsen. Is dit
toevallig?
Nee. Er wordt maximaal tot 40 of 60% toegekend dat zijn dezelfde principes die zowel bij nieuwe
plaatsen als bij omschakeling gebruikt worden. Een voorbeeld: men gaat maximaal 161 plaatsen
trap 1 en 1 plaats trap 2 in Grimbergen toekennen, hetzij via nieuwe plaatsen, hetzij via
omschakeling. Je mag die twee dus niet optellen.

5. Er wordt gevraagd naar de geplande realisatiedatum. Als je al een kinderopvang
hebt, welke datum vul je dan in?
Je vult in dat je de plaatsen nu al beschikbaar hebt. Indien daar nu al kinderen worden opgevangen,
is dit een omschakeling. Zo nee, zijn het nieuwe plaatsen en kan je beter een datum in de toekomst
opgeven (ten vroegste 1 januari 2016).

6. Vanaf wanneer worden de subsidies effectief uitgekeerd?
Subsidies worden altijd per kalenderjaar uitgekeerd. Dit is dus ten vroegste 1 januari 2016. Vandaar
dat er ook uiterlijk op 31 december 2015 wordt beslist.
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