
Onleesbaar? Klik hier 

 

30/11/18 = LAATSTE DAG voor de aanvraag subsidie voor flexibele 
openingsmomenten 

  

Wie vandaag subsidies ontvangt voor flexibele groepsopvang 

kan die laten vervangen door subsidie voor ruimere 

openingsmomenten. Uw dossierbeheerder stuurde daarvoor 

een mail.  

Zoals u kon lezen tellen de extra openingsdagen niet meer 

mee, enkel een weekend- of feestdag. Bij de aanvraag moet 

men aanduiden dat men uiterlijk 31.12.2020 zal voldoen aan de voorwaarden.  

Vraag aan K&G: Wat als men de intentie heeft te voldoen aan de voorwaarden maar men er 

niet in slaagt eind 2020? "Tot en met eind december 2020 krijg je als organisator de tijd om 

te voldoen aan de voorwaarden. Deze periode is een overgangsperiode. Als blijkt dat het niet 

lukt om te voldoen aan de voorwaarden, wordt de verstrekte subsidies niet terug gevorderd. 

Na deze termijn moet men voldoen aan de voorwaarden. Lukt dit niet, dan start het 

handhavingstraject." 

Eindelijk een basissubsidie voor de zelfstandige onthaalouder 

  

De basissubsidie voor de zelfstandige onthaalouder 

kan nog aangevraagd worden tot 19 december. 

Drie zaken die voor de onthaalouder en voor UnieKO zeer 

moeilijk bleken, zijn voorgelegd aan K&G en hebben een 

positief vervolg! 

1. De 220 openingsdagen zijn verminderd naar 180 dagen 

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. Opgepast: 

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


aanvragen voor 11 december 

3. 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. Vandaag vertrekt een verduidelijkende 

mail naar alle zelfstandige onthaalouders. 

Hoe zit het nog met de voorwaarde om werkgever te worden? 

 

  

UnieKO heeft zich in het verleden sterk verzet tegen de 

voorwaarde van het decreet B&P om werkgever te worden in 

opvanginitiatieven >18pl  T2B. De voorwaarde zou in 

werking treden in 2020 voor de kinderdagverblijven 

opgericht voor 2014. UnieKO aanziet het als een 

discriminatie wanneer men niet als zelfstandige 

kinderbegeleider zou kunnen werken in het subsidiesysteem 

vanaf T2B en >18pl. 

Lees meer 

Welke wijzigingen voor de werkgever T2B vanaf december 2018 

  

De Vlaamse overheid activeert in december 2018normaal 

gezien twee volgende fases in de verbetering van de loon- en 

arbeidsvoorwaarden voor het personeel dat actief is in de 

kinderopvang met subsidietrap 2B (PC 331). De officiële 

publicatie laat op zich wachten. Zodra we bericht ontvangen 

brengen we u vanzelfsprekend op de hoogte.  

Prikkeldag kinderopvang op 12 maart 2019, UnieKO doet mee! 

  

De Burendag Kinderopvang van afgelopen maart tijdens de 

Week van de Zorg was een groot succes. 275 

kinderopvanginitiatieven gooiden hun deuren open en 

toonden met grote fierheid dat kinderopvang in Vlaanderen 

meer is dan opvang alleen. 

Op dinsdag 12 maart 2019 organiseert vzw Dag van de Zorg samen met alle 

kinderopvangkoepels een Prikkeldag Kinderopvang. Tijdens de Week van de Zorg van 11 

tot 17 maart 2019 staat het brein centraal. Met de Prikkeldag Kinderopvang willen we 

bijzondere aandacht geven aan de manier waarop de ontwikkeling van kinderen gestimuleerd 

en geprikkeld wordt in de kinderopvang. De kinderjaren zijn van cruciaal belang voor de 

ontwikkeling van het brein en de kinderopvang speelt hierin een cruciale rol. Het is een 

http://new.multimail.be/redirect.mm2.asp?l=160226&url=https%3A%2F%2Fwww%2Eunieko%2Ebe%2Fuploads%2FHoezithetnogmetdevoorwaardeomwerkgeverteworden%2Epdf&u=%5bontvanger:id%5d


unieke kans om je pedagogische aanpak rond ontwikkeling en stimulering in de verf te zetten 

en te tonen hoe waardevol de kinderopvang is voor de ontwikkeling van kinderen. 

Schrijf deze Prikkeldag al zeker in jullie agenda, meer nieuws volgt. 
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