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Ik heb een subsidiebelofte inkomenstarief gekregen, 

wat moet ik doen om te starten? 

Inleiding 

Deze checklist bouwt verder op de checklist ‘Ik overweeg een aanvraag in te dienen voor de subsidie 

inkomenstarief. Hoe bereid ik mij voor?’. In deze checklist wordt er dus vanuit gegaan dat de kennis uit 

deze checklist reeds verworven is. Mocht dit nog niet het geval zijn neem je de checklist ‘Ik overweeg 

een aanvraag in te dienen voor de subsidie inkomenstarief. Hoe bereid ik mij voor?’ dus best eerst door.  

Je deed een aanvraag voor de subsidie inkomenstarief en kreeg een subsidiebelofte? Dan zijn er een 

heel aantal dingen die je in orde dient te brengen voor je de subsidietoekenning aanvraagt en dus 

effectief start met inkomenstarief in je werking. We overlopen welke belangrijke stappen je zeker dient 

te zetten. Welke stappen en wanneer je deze zet is afhankelijk van je organisatie. Je hoeft de checklist 

dus zeker niet chronologisch te gebruiken. Het is eveneens mogelijk dat je bepaalde stappen niet dient 

te zetten omdat ze niet van toepassing zijn op jouw organisatie (bijvoorbeeld wijziging organisatievorm).  

Aan de slag 

Regelgeving 

 Ik zorg ervoor dat ik voldoe aan de subsidievoorwaarden. Al deze voorwaarden kan je 

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

○ Ik zorg ervoor dat de groepsopvang minimum 220 dagen open is en de zelfstandige 

gezinsopvang 180 dagen (voorwaarde basissubsidie) 

○ Ik zorg voor de attesten van actieve kennis van het Nederlands (voorwaarde 

basissubsidie) 

○ Indien nodig verruim ik mijn openingsuren zodat de opvang dagelijks minstens 11 uren 

geopend is 

○ Ik maak een plan op om de minimumbezetting te halen.  

○ Ik heb als organisator meer dan één locatie?  

▪ Ik bekijk welke organisatievorm met rechtspersoonlijkheid het best bij mijn 

organisatie past 

▪ Ik maak een plan met alle stappen die ik moet zetten om van organisatievorm 

te veranderen, ik hou hierbij rekening met de administratieve formaliteiten   

▪ Ik ga na of ik een nieuwe vergunning moet aanvragen en volg de juiste 

procedure 

 Ik herbekijk de realisatiedatum die ik opnam in de aanvraag om te kijken of deze nog steeds 

realistisch is: 

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

ik moet nemen.  

https://www.unizo.be/sites/default/files/checklist_overstappen_naar_ikt.pdf
https://www.unizo.be/sites/default/files/checklist_overstappen_naar_ikt.pdf
https://www.kindengezin.be/img/inkomenstarief-opvang.pdf
https://www.kindengezin.be/img/bezettingspercentage-brochure.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=O-mVt0QS5P8&list=PLJuIjxPr8MOKZKGJkPf-Z6x-PbFYV1g-Z&index=14
https://www.vlaio.be/nl/begeleiding-advies/start/opstart-van-je-onderneming/het-oprichten-van-een-vennootschap
https://economie.fgov.be/nl/themas/ondernemingen/een-onderneming-oprichten/belangrijkste-stappen-om-een/een-vennootschap-met
https://www.kindengezin.be/img/wijziging-organisator.pdf
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○ Ik hou hierbij ook rekening met de nodige termijnen om aan de subsidievoorwaarden 

te voldoen 

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

moet starten met het systeem van inkomenstarief 

 Ik maak een stappenplan op van eventuele specifieke voorwaarden die gekoppeld waren aan 

de oproep en zodat ik hieraan voldoe bij de start  

Ouderbijdragen 

 Ik heb een stappenplan voor mijn werking met het attest inkomenstarief 

○ Ik weet hoe ik ouders zal op de hoogte brengen van de werking met het attest 

inkomenstarief (vb. door gebruik te maken de brochure voor ouders van Kind en Gezin) 

(zie verder) 

○ Ik weet wat ouders zullen betalen in elke situatie (vb. halve dag opvang) en weet hoe ik 

hen dit zal uitleggen 

○ Ik ben op de hoogte van kortingen en verminderde tarieven van het inkomenstarief 

○ Ik weet welke fouten kunnen worden rechtgezet en hoe dit gebeurt 

○ Ik weet wanneer een herberekening nodig is en hoe een indexering gebeurt 

○ Ik weet dat er controle kan komen en welke bewijzen ouders moeten bewaren 

○ Ik weet wanneer het attest ingaat en wanneer het eindigt 

○ Ik kan ouders helpen bij de aanvraag (zie verder) en weet wat ik zal doen als ouders 

geen attest inkomenstarief (willen) bezorgen 

 Ik heb een systeem uitgewerkt voor de facturatie waarbij ik rekening houd met de 

verplichtingen op een factuur (vb. (on)gerechtvaardigde afwezigheden) 

○ Ik heb hierbij ook een aanpak geformuleerd voor onbetaalde facturen 

 Ik weet of en welke vergoedingen (vb. administratie of verzorgingsproducten) ik zal vragen en 

heb hierbij rekening gehouden met de maximumbedragen (brochure inkomenstarief, 

maximumbedragen zie tabblad IKT-bedragen bij subsidiebedragen) 

 Ik heb een beleid vastgesteld voor de waarborg die ouders betalen (bedrag, rekening houdend 

met de wettelijke bepalingen) 

Medewerkers: 

 Eerste aanwerving: ik maak een afspraak met een sociaal secretariaat om de aanwerving in orde 

te brengen (lijst met erkende sociale secretariaten) 

○ Ik heb mij ervan verzekerd dat de aanwerving financieel haalbaar is 

○ Ik breng de administratieve formaliteiten in orde 

○ Ik heb mij voldoende geïnformeerd over eventuele loonkostverminderingen 

 Ik zorg voor de correcte verloning van medewerkers lonen en vergoedingen (marktconforme 

lonen en vergoedingen) 

○ Personeel in dienstverband:  

https://www.kindengezin.be/kinderopvang/sector-babys-en-peuters/attesten-inkomenstarief/
https://www.kindengezin.be/img/inkomenstarief-ouders.pdf
https://www.kindengezin.be/img/inkomenstarief-opvang.pdf
https://www.kindengezin.be/kinderopvang/sector-babys-en-peuters/subsidies-en-financieel/subsidiebedragen/
http://www.uss.be/nl/de-sociale-secretariaten/wat
https://socialsecurity.belgium.be/nl/belgische-links
https://blog.liantis.be/nl/ik-ben-zelfstandige/eerste-werknemer-aannemen-kan-ik-dat-wel-betalen
https://www.unizo.be/starters/advies/welke-startformaliteiten-als-werkgever
https://www.unizo.be/starters/advies/welke-loonkostvermindering-kan-je-krijgen-bij-de-aanwerving-van-personeel
https://www.unizo.be/kinderopvang/personeel
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▪ Ik zet de nodige stappen op begeleiders correct te verlonen van de toekenning 

van de subsidies (alle medewerkers op de locatie verloond moeten worden 

volgens de hoogste subsidietrap) 

▪ Ik weet op welke manier ik medewerkers zal informeren over de veranderingen  

○ Zelfstandigen:  

▪ Ik weet dat nog bepaald zal worden wat marktconforme vergoedingen 

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

dit op termijn mogelijks gevolgen zal hebben voor de vergoedingen van de 

zelfstandigen in de opvang 

Financieel 

 Ik heb een kasplan opgemaakt waarin ik de inkomsten en uitgaven van het hele jaar per maand 

heb ingepland (je kan hiervoor gebruik maken van het kasplan in het Financieelkompas 

Kinderopvang) 

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

invullen) 

○ Ik weet hoe de betaling van mijn subsidies gebeurt en heb in het kasplan rekening 

gehouden met de betaling van de voorschotten en de afrekening 

○ Ik zorg ervoor dat (grote) uitgaven voldoende gespreid zijn  

 Ik zorg jaarlijks voor een begroting, indien nodig werk ik hiervoor samen met een boekhouder 

 Ik zorg voor een boekhouding die uitgaven en inkomsten transparant afzondert, indien nodig 

werk ik hiervoor samen met een boekhouder  

 Ik heb een beleid rond respijtdagen (bestellen = betalen) 

○ Ik weet hoeveel respijtdagen ik zal toekennen aan ouders en heb hierbij rekening 

gehouden met het wettelijke minimum 

○ Ik weet voor welke situaties ouders respijtdagen zullen moeten inzetten (en voor welke 

situaties niet) 1 

○ Ik weet hoe ik ouders zal op de hoogte brengen van mijn beleid wat betreft respijtdagen 

 Werk je met IKT-mix? Zorg dan voor een duidelijk beleid over wie terecht komt op welke plaats, 

hoe kan worden doorgeschoven,… 

Administratief 

 Ik registreer mijn opvangprestaties correct  

○ Ik vul het formulier correct in 

○ Ik bezorg het formulier aan Kind en Gezin 

○ Ik geef correcties door van eerder gestuurde formulieren 

 Ik heb mijn huishoudelijk reglement en schriftelijke overeenkomst  aangepast  

 

1 Ik hou hierbij, indien van toepassing, rekening met de geldende covid-maatregelen. 

https://www.unizo.be/kinderopvang/financien
https://www.unizo.be/kinderopvang/financien
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/sites/default/files/checklist_boekhouder_2.pdf
https://www.unizo.be/kinderopvang/financien
https://www.unizo.be/kinderopvang/financien
https://www.kindengezin.be/img/opvangplan-betalen-gereserveerde-opvangdagen.pdf
https://www.kindengezin.be/kinderopvang/sector-babys-en-peuters/subsidies-en-financieel/ikt-mix/
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
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 Ouders betalen voor de gereserveerde dagen en hebben recht op respijtdagen, ik heb de 

regeling opgenomen in mijn huishoudelijk reglement en schriftelijke overeenkomst2.  

Doelgroep 

 Mijn missie en visie sluit aan bij de keuze voor inkomenstarief 

 Ik weet dat ik werk met voorrangsgroepen 

○ Ik weet 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 

○ Ik ben me bewust van de voordelen van buurtwerking 

○ Ik weet dat het samenwerken met partnerorganisaties een meerwaarde heeft. Het 

helpt mij om mijn aanbod beter af te stemmen op de noden van de kinderen en de 

gezinnen uit de buurt 

 Ik doe de nodige inspanningen om een thuisgevoel te creëren voor alle kinderen in mijn opvang. 

 

Samenwerken met ouders 

 Ik realiseer me ik nu zal samenwerken met een nieuwe doelgroep 

 Ik informeer mijn ouders over het inkomenstarief (zie eerder)  

○ Ik probeer daarover zo laagdrempelig mogelijk met ouders te communiceren door 

bijvoorbeeld gebruik te maken van ‘Kind in Beeld-kinderopvang inkomenstarief’, 

deze brochure ondersteunt het gesprek tussen de ouder en de opvang door met een 

minimum aan taal boodschappen duidelijk te maken 

○ Ik kan ouders bijstaan in het aanvragen van het attest inkomenstarief en weet in welke 

stappen deze hulp zal verlopen 

 Ik informeer mijn ouders over de concrete werking van de kinderopvang, ik kan hiervoor gebruik  

maken van de film een dag in de kinderopvang, het is een korte film dat laat zien en voelen 

wat kinderopvang is, het filmpje is ook beschikbaar in het Engels en het Frans 

 In contact met anderstalige ouders maak ik eventueel gebruik van afbeeldingen of 

pictogrammen om zo laagdrempelig mogelijk met hen te communiceren 

 Ik zorg voor een toegankelijke opvang 

 Ik probeer zowel mogelijk te anticiperen op drempels voor kwetsbare gezinnen  

 Ik ben mij bewust van de sociale functie van de kinderopvang 

Ondersteuning nodig?  

Met specifieke vragen kan je steeds terecht bij het Infopunt van Mentes. Ook je regionaal ondersteuner 

kan je helpen bij het zetten van de nodige stappen.  

 

2 Ik weet dat er tijdelijk een compensatiesubsidie is (door covid) waardoor ouders niet moeten betalen 
voor de afwezigheidsdagen. 

http://www.unizo.be/sites/default/files/gereserveerdedagen.pdf
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
http://www.unizo.be/sites/default/files/voordelen_buurtwerking.pdf
https://www.expoo.be/podcast-hester-hulpia-en-liesbeth-lambert
http://www.unizo.be/sites/default/files/thuisgevoel.pdf
https://vimeo.com/vbjk/review/322731288/66d722b37c
https://www.kindengezin.be/img/kib-inkomenstarief.pdf
https://www.kindengezin.be/kinderopvang/sector-babys-en-peuters/diversiteit-en-toegankelijkheid/
http://www.gezinsopvanginfo.be/uploads/1/3/5/4/13542810/pictoboekje_2.pdf
https://www.sclera.be/nl/vzw/home
http://www.unizo.be/sites/default/files/hoe_zorgen_voor_meer_toegankelijke_opvang.pdf
http://www.unizo.be/sites/default/files/formele_en_informele_drempels_ouders.pdf
https://www.kindengezin.be/img/socfunctieuitdagingkwaliteit.pdf
mailto:infopunt@mentesvzw.be
https://www.kindengezin.be/kinderopvang/sector-babys-en-peuters/procedures-formulieren-software/coronavirus-compensatiesubsidie.jsp

