
Onleesbaar? Klik hier 

 

Basissubsidie voor de zelfstandige onthaalouder of gezinsopvang T0 

Zoals beloofd sturen wij u nieuwe stand van zaken ivm de basissubsidie die nog kan 

aangevraagd worden tot 19 december. 

Voor wie nog twijfelt of wie nog vragen heeft….eerst nog heel wat verduidelijking. 

  

Drie zaken die voor de onthaalouder en voor UnieKO zeer moeilijk bleken, zijn 

voorgelegd aan K&G en hebben een positief vervolg! 

1. Zoals u al weet zijn de verplichte 220 openingsdagen verminderd tot 180 

openingsdagen. Op de vraag wat gebeurt er bij ziekte of zwangerschap hebben we 

bevestiging gekregen dat de subsidie niet automatisch wordt verminderd. “Bij 

vaststelling dat een onthaalouder geen 180 dagen open is, kan handhaving opgestart 

worden”. (UnieKO leest hier : De ‘minstens 180 openingsdagen’ zijn het doel maar 

overmacht is altijd mogelijk. Wie de regel misbruikt kan tegen de lamp lopen.) 

2. De basissubsidie staat voor een specifieke dienstverlening en kan NIET als financiële 

ondersteuning dienen voor de extra administratie die de kinderopvangtoelage teweeg 

brengt. De minister zorgt voor een expliciete subsidie van 1000€ voor 

informatisering voor alle voorzieningen (niet enkel de onthaalouder) die met vrije 

prijzen werken. 

3. Het grootste hekelpunt was de voorwaarde van het voeren van een vereenvoudigde 

boekhouding en begroting. 

Gezien de privé-kosten en opvangkosten door elkaar lopen en moeilijk af te scheiden zijn kan 

de zelfstandige onthaalouder werken met een globaal fiscaal forfait van 17,5€. ( Het 

onthaalgezin mag natuurlijk ook alle kosten bewijzen of het kleine forfait van 7,5€ gebruiken, 

maar in de praktijk zien we dit niet). De onthaalouder heeft al zeer veel administratie en deze 

voorwaarde zou voor velen de spreekwoordelijke druppel kunnen zijn. 

  

Kind en Gezin gaat akkoord met een vereenvoudiging 

Hieronder een schema wat dan wel verwacht wordt. Een linkerkolom met inkomsten, een 

http://new.multimail.be/sub/unieko/Basissubidiesonthaalouder.htm


rechterkolom met uitgaven. Alle in te voeren cijfergegevens heb je al. 

De ouderbijdragen op jaarbasis (neem alle totaalbedragen van de fiscale attesten en mogelijke 

extra kosten*) én alle subsidies bij die toekomen op de rekening = Inkomsten 

* extra kosten zijn vb aangerekende boetes 

Het totaal bedrag van de fiscale forfait (nodig om belastingsaangifte in te vullen) én het totaal 

bedrag voor wie sociale zekerheid betaalt = Uitgaven 

De inkomsten min de uitgaven geven uw belastbaar inkomen. 

Overzicht inkomsten en uitgaven : ……………… (jaar) 

 

* Iedere zelfstandige kan kiezen om de werkelijke beroepskosten te bewijzen, alle facturen bij te houden of 

kan gebruik maken van het beperkt forfait van 7.5€/dag/kind aanwezig voor de kleine kosten. Gezien de 

overgrote meerderheid van de zelfstandige onthaalouders gebruik maakt van het globaal forfait nemen we 

dit mee in het kader. 

Begroting: 

Ik verwacht dat de inkomsten en uitgaven voor het volgende jaar gelijklopend zullen zijn. 

Of: 



…………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

(uitleg waarom je vermoedt dat de inkomsten of uitgaven in grote mate zullen wijzigen, vb 

wanneer je zou stoppen halverwege het volgende jaar, kan je dit invullen) 

  

Nog enkele belangrijke weetjes 

 Vraag je de basissubsidie aan dan word je een T1 voorziening (nu nog T0) 

 Kind en Gezin heeft een rekeningnummer nodig om te storten en vraagt een 

bevestiging dat jou ondernemingsnummer gekoppeld is aan dit nummer. Kind en 

Gezin verwacht geen afzonderlijk rekeningnummer. Dit is ook geen verplichting maar 

wij raden dit toch sterk aan. Wanneer je privé en opvang gaat scheiden is er beter 

overzicht van inkomsten en uitgaven én bij controle (Zorginspectie, Belastingen,…) is 

er geen zicht op de privérekening. 

 Hoeveel subsidieerbare plaatsen vraag je aan? Dit heeft niets te maken met het aantal 

kinderen aanwezig. Zelfs al zijn er tijdelijk een aantal kinderen minder aanwezig kan je 

wel de subsidie aanvragen voor de capaciteit op uw vergunning. Het kan in principe 

ook dat iemand minder plaatsen wil gesubsidieerd krijgen. 

 Je dient als onthaalouder geen extra uitgaven te doen voor deze subsidie. 

 Je moet minstens evenveel verschillende kinderen gehad hebben gedurende het jaar 

als je              gesubsidieerde capaciteit. Ook een kindje dat slechts 1 dag kwam telt mee. 

 Je krijgt geen herkansing om deze aanvraag te doen. Er is helemaal geen zekerheid dat 

er nieuwe oproepen voor basissubsidie komen.   

 De subsidie wordt gedurende het jaar voor 95% betaald, 5% saldo komt dan het 

volgend jaar. Kind en Gezin stort 4 keer een voorschot (per kwartaal). 

 De basissubsidie kan zeer interessant zijn om een volwaardige sociale zekerheid op te 

bouwen. Sommigen betalen een solidariteitsbijdrage waar ze niets voor terugkrijgen. 

Bekijk het met je sociaal secretariaat. Zij kunnen u persoonlijk advies geven. Heb je 

hierover nog geen zekerheid dan kan je alvast wel de aanvraag voor basissubsidie 

doen. 

 Wil je dat de inkomsten niet wijzigen - omdat verhoging inkomen nadelig is voor uw 

gezinssituatie-  kan je de subsidie wel aanvragen en de opvangprijs ietwat laten dalen J 

Jouw totale inkomsten zullen gelijk blijven en de ouders zullen tevreden zijn. 

 De subsidie is niet verplicht. 

 Tot 11 december is er nog tijd om de subsidie informatisering aan te vragen. Dit 

aanvragen is ook niet verplicht. 

 Je bent wel verplicht de administratie uit te voeren voor de kinderopvangtoeslag in alle 

kinderopvang die met vrije prijzen werkt (T0 & T1). 

 De gratis software die K&G hiervoor ter beschikking zal stellen zou deze maand 

voorgesteld worden. 

 De kinderopvang heeft tijd om zicht in te richten tot begin februari want uiterlijk op 7 

februari moeten de eerste registraties binnen zijn bij K&G. 

  

Indien nog opmerkingen of vragen mag je die steeds richten naar info@unieko.be 

  

mailto:info@unieko.be


Wil je samen met enkele collega’s een bijeenkomst  over bovenstaande, stuur gerust een mail. 
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Indien u deze nieuwsbrief wenst door te sturen naar een kennis, klik dan hier 

Indien u deze nieuwsbrief niet langer wenst te ontvangen, klik dan hier 

 

http://new.multimail.be/redirect.mm2.asp?l=160228&url=http%3A%2F%2Fwww%2Eunieko%2Ebe&u=%5bontvanger:id%5d
mailto:info@unieko.be
http://new.multimail.be/pagina.mm2.asp?a=tell-a-friend&s=unieko&m=%5bontvanger:mail%5d&n=%5bnieuwsbrief:id%5d&i=%5bontvanger:id%5d
http://new.multimail.be/pagina.mm2.asp?a=uitschrijven&s=unieko&m=%5bontvanger:mail%5d&n=%5bnieuwsbrief:id%5d&i=%5bontvanger:id%5d
http://new.multimail.be/redirect.mm2.asp?l=160227&url=http%3A%2F%2Fwww%2Esyntra%2Ebe&u=%5bontvanger:id%5d

