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Ik overweeg een aanvraag in te dienen voor de subsidie 

inkomenstarief. Hoe bereid ik mij voor? 

Inleiding 

In de kinderopvang voor baby’s en peuters is het subsidiesysteem een getrapt systeem. Dit wil zeggen 

dat je steeds een trapje hoger gaat en de subsidie van de trap lager behoudt. Subsidies kunnen enkel 

aangevraagd worden tijdens een uitbreidingsronde. Bij elke uitbreidingsronde wordt een oproep 

geplaatst waarop een organisatie kan intekenen. 
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Een organisator zonder subsidies bevindt zich op trap 0. Dit wil zeggen dat de organisator geen subsidies 

ontvangt en enkel dient te voldoen aan de voorwaarden voor het aanvragen van een vergunning. Een 

organisatie op trap 0 vraagt een vaste prijs aan ouders.  

Ontvangt de organisator enkel de basissubsidie, dan bevindt de organisator zich op trap 1. Dit wil zeggen 

dat de organisator aan bepaalde bijkomende voorwaarden moet voldoen (bijvoorbeeld een minimum 

aantal openingsdagen per jaar). Ouders op trap 1, net als op trap 0, een vaste prijs.  

De volgende subsidietrap is trap 2. Ouders betalen de opvang volgens het inkomenstarief (IKT). Op deze 

subsidietrap dient de organisatie naast de voorwaarden van de vergunning ook aan de 

subsidievoorwaarden van trap 1 en deze van trap 2 te voldoen. Dit houdt in dat een organisator 

bijvoorbeeld voorrang dient te geven aan bepaalde groepen en een minimumbezetting dient te halen.  

De hoogste subsidietrap is trap 3. Organisatoren op trap 3 ontvangen naast de basissubsidie en de 

subsidie inkomenstarief ook de plussubsidie. Op deze trap zijn er bijkomende voorwaarden wat betreft 

het voorrang geven aan bepaalde groepen. 

Meer informatie over subsidies? Deze brochure geeft je een overzicht van de subsidies en de bijhorende 

voorwaarden. In dit webinar wordt de berekening uitgelegd.   

https://www.kindengezin.be/img/subsidies-baby-en-peuters.pdf
https://www.kindengezin.be/kinderopvang/sector-babys-en-peuters/snelinfos-oproepen-verslagen/oproepen-en-beslissingen/
https://www.kindengezin.be/kinderopvang/sector-babys-en-peuters/subsidies-en-financieel/
https://www.kindengezin.be/img/subsidies-baby-en-peuters.pdf
https://www.unizo.be/kinderopvang/subsidies
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Wat moet ik weten of doen om te kunnen beslissen of ik een aanvraag 

indien om de overstap naar IKT te maken? 

Regelgeving 

 Ik weet aan welke andere subsidievoorwaarden ik moet voldoen. Al deze voorwaarden kan je 

terugvinden vanaf pagina 6 in de brochure, enkele belangrijke voorwaarden: 

○ Ik weet dat ik minimum 220 dagen open moet zijn als groepsopvang en 180 dagen als 

gezinsopvang (voorwaarde basissubsidie) 

○ Ik weet dat ik dagelijks 11u open moet zijn (voorwaarde subsidie inkomenstarief) 

○ Ik weet dat ik een minimumbezetting moet halen en dit is haalbaar voor mijn opvang 

○ Ik weet dat het verplicht is een ondernemingsvorm met rechtspersoonlijkheid te 

hebben als organisator vanaf twee locaties 

 Ik heb een haalbare realisatiedatum voor ogen: 

○ Ik heb hiervoor een realistisch plan uitgewerkt met een tijdspad van alle stappen die 

ik moet nemen.  

○ Ik hou hierbij ook rekening met de nodige termijnen (bijvoorbeeld indien je omschakelt 

van vennootschapsvorm en langs de notaris moet) 

○ Ik weet dat ik maximum drie maanden na de geplande realisatiedatum moet starten 

met het systeem van inkomenstarief 

 Ik weet dat er mogelijks ook voorwaarden gekoppeld zijn aan de subsidieoproep waarvan ik een 

aanvraag wil indienen 

○ Ik ben nagegaan welke voorwaarden dit zijn en of ik hier aan voldoe of kan voldoen 

Financieel 

 Ik weet wat een attest inkomenstarief is 

 Ik weet wat het bedrag voor de subsidie inkomenstarief is en hoe dit berekend wordt 

○ Ik heb een berekening gemaakt van mijn subsidies (dit filmpje kan helpen bij het 

invullen)  

 Ik heb een financieel plan opgesteld waaruit duidelijk wordt wat het verschil in inkomsten 

(ouderbijdrage + subsidies) zal bedragen t.o.v. mijn huidige situatie 

○ Ik heb hierbij bekeken hoeveel plaatsen ik minimaal en maximum ga aanvragen 

en welke financiële gevolgen dit heeft 

 Ik weet dat er een beperking is op de vergoedingen (bijvoorbeeld administratie of 

verzorgingsproducten) die ik mag vragen aan ouders. 

 Ik weet wat de gevolgen zijn inzake lonen en vergoedingen (marktconforme lonen en 

vergoedingen) 

○ Personeel in dienstverband:  

▪ Ik weet dat alle medewerkers op de locatie verloond moeten worden volgens 

de hoogste subsidietrap 

https://www.kindengezin.be/img/inkomenstarief-opvang.pdf
https://www.kindengezin.be/img/bezettingspercentage-brochure.pdf
https://www.kindengezin.be/kinderopvang/sector-babys-en-peuters/attesten-inkomenstarief/
https://www.kindengezin.be/kinderopvang/sector-babys-en-peuters/subsidies-en-financieel/subsidiebedragen/
https://www.youtube.com/watch?v=pNz8o6ZyE0Y&list=PLJuIjxPr8MOKZKGJkPf-Z6x-PbFYV1g-Z
https://www.kindengezin.be/kinderopvang/sector-babys-en-peuters/subsidies-en-financieel/berekening-van-je-subsidies/
https://www.youtube.com/watch?v=RK2KcUyiaGo&list=PLJuIjxPr8MOKZKGJkPf-Z6x-PbFYV1g-Z&index=16
https://www.unizo.be/kinderopvang/financien
https://www.kindengezin.be/kinderopvang/sector-babys-en-peuters/subsidies-en-financieel/berekening-van-je-subsidies/
https://www.unizo.be/sites/default/files/bijlage_bij_checklist_aanvragen_ikt_-_financiele_gevolgen.pdf
https://www.unizo.be/kinderopvang/personeel
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▪ Ik weet welke barema’s gelden en welke bijkomende kosten deze met zich 

meebrengen (bijvoorbeeld eindejaarspremie,…) 

○ Zelfstandigen:  

▪ Ik weet dat nog bepaald zal worden wat marktconforme vergoedingen 

inhouden (voorwaarde subsidie inkomenstarief met meer dan 1 locatie) en dat 

dit mogelijks gevolgen zal hebben voor de vergoedingen van de zelfstandigen 

in de opvang 

 Ik ken het principe van respijtdagen (bestellen = betalen) 

Administratief 

 Ik weet hoe ik de opvangprestaties correct kan registreren 

 Ik zal mijn huishoudelijk reglement en schriftelijke overeenkomst  aanpassen en dit tijdig 

aan alle ouders moeten voorleggen 

 Ik zal een voorrangsbeleid uitstippelen voor mijn opvang en ik ben mij bewust welke 

administratieve gevolgen dit met zich meebrengt 

 Ik weet dat ik gezinnen zal ondersteunen om een attest inkomenstarief aan te vragen 

Doelgroep 

 Mijn missie en visie sluit aan bij de keuze voor inkomenstarief 

 Ik weet dat ik zal werken met voorrangsgroepen 

○ Ik weet hoe ik te weten kom of nieuwe ouders tot een voorrangsgroep behoren. 

 Ik weet hoe ik deze doelgroep bereik  

○ Ik weet dat ik daarvoor best een omgevingsanalyse doe 

○ Ik weet dat ik kan samen werken met toeleiders 

Samenwerken met ouders 

 Ik besef dat ik zal samenwerken met een nieuwe doelgroep 

 Ik besef dat ik flexibeler zal moeten omgaan met opvangplannen 

 Ik weet dat dit consequenties heeft voor andere ouders in de opvang 

 Ik ben me bewust van het belang van voorrangsregels en de toegankelijkheid van mijn 

opvang 

 Ik weet welke drempels kwetsbare gezinnen kunnen ervaren  

 Ik ben mij bewust van de sociale functie van de kinderopvang 

Indienen aanvraag 

 Ik weet waarover de huidige oproep gaat en ben nagegaan of ik aan alle voorwaarden voldoe 

voor het indienen van een aanvraag 

 Ik weet waarom ik wil werken met het inkomenstarief 

https://www.kindengezin.be/img/opvangplan-betalen-gereserveerde-opvangdagen.pdf
https://www.kindengezin.be/kinderopvang/sector-babys-en-peuters/procedures-formulieren-software/software/#Inkomenstarief-en-registr
https://www.kindengezin.be/img/huishoudelijk-reglement-schriftelijke-overeenkomst.pdf
https://www.kindengezin.be/img/voorrangsgroepen.pdf
https://www.kindengezin.be/kinderopvang/sector-babys-en-peuters/attesten-inkomenstarief/#Een-attest-voor-een-ouder
https://www.unizo.be/sites/default/files/missie_en_visie_.pdf
https://www.kindengezin.be/img/voorrangsgroepen.pdf
https://www.unizo.be/sites/default/files/omgevingsanalyse.pdf
http://www.unizo.be/sites/default/files/toeleiders_0.pdf
https://vimeo.com/vbjk/review/322731288/66d722b37c
http://www.unizo.be/sites/default/files/opvangplan_0.pdf
https://www.unizo.be/sites/default/files/voorrangsregels-toegankelijk.pdf
https://www.unizo.be/sites/default/files/drempels.pdf
https://www.kindengezin.be/img/socfunctieuitdagingkwaliteit.pdf
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 Ik weet wat ik moet invullen op het aanvraagformulier en zo niet neem ik contact op met mijn 

klantenbeheerder 

 Ik weet waar ik de aanvraag moet indienen 

 Ik weet wanneer ik de aanvraag moet indienen 

 Ik weet dat ik mijn lokaal bestuur op de hoogte moet brengen van mijn aanvraag 

Ondersteuning nodig? 

Je staat er niet alleen voor. Wil je meer informatie over de oproep waaraan je wenst deel te nemen? 

Neem dan zeker contact op met je klantenbeheerder van Kind en Gezin.  

Heb je graag ondersteuning bij de overweging om om te schakelen naar IKT? Vraag bij je regionaal 

ondersteuner wat de mogelijkheden zijn. Met vragen kan je ook steeds terecht bij het Infopunt van 

Mentes.  

Heb je een subsidiebelofte ontvangen en wil je van start gaan? Ga dan aan de slag met de checklist ‘Ik 

heb een subsidiebelofte inkomenstarief gekregen, wat moet ik doen om te starten?’ .  

 

https://www.kindengezin.be/kinderopvang/sector-babys-en-peuters/snelinfos-oproepen-verslagen/oproepen-en-beslissingen/
mailto:infopunt@mentesvzw.be
mailto:infopunt@mentesvzw.be
https://www.unizo.be/sites/default/files/checklist_starten_met_ikt_20200315.pdf
https://www.unizo.be/sites/default/files/checklist_starten_met_ikt_20200315.pdf

