
 Aanvraagformulier  
Eenmalige opstartpremie ter ondersteuning  

van kinderopvanginitiatieven 

Algemene gegevens 

Naam van het opvanginitiatief  

Uitbatingsadres  

 

Rechtsvorm □ Natuurlijk persoon 
□ Feitelijke vereniging 
□ Rechtspersoon:  

Ondernemingsnummer: 
Adres:  
 

Soort opvanginitiatief □ Gezinsopvang 
□ Groepsopvang 

Met geldige vergunning van Opgroeien (Kind en Gezin) – kopie 
bijvoegen 

Startdatum  

Aantal vergunde plaatsen  

Openingstijden 

 
 

 Van Tot 

Maandag   

Dinsdag   

Woensdag   

Donderdag   

Vrijdag   

Zaterdag   

Zondag   

Rekeningnummer waarop 
subsidie gestort mag worden  

IBAN: BE__ __ - __ __ __ __ - __ __ __ __ - __ __ __ __ 

Naam rekeninghouder: 

Kopie van bankkaart bijvoegen 

Gegevens contactpersoon 

Naam  

Voornaam  

Adres  

 

Rijksregisternummer  

Telefoonnummer  

E-mailadres  



Aanvraag opstartpremie 

Ondergetekende: 

□ Vraagt een totaalbedrag voor een opstartpremie aan op basis van het aantal vergunde 
opvangplaatsen. 

Het aantal vergunde opvangplaatsen moet blijken uit de vergunning afgeleverd door Kind 
en Gezin, onderdeel van het Agentschap Opgroeien.  
De premie bedraagt 250€ per vergunde opvangplaats. 

□ Verklaart aan de voorwaarden te voldoen zoals omschreven in het reglement om deze 
opstartpremie te verkrijgen. 

Het opvanginitiatief:  

• organiseert gezinsopvang of groepsopvang met een geldige vergunning van 
Kind en Gezin (onderdeel van het Agentschap Opgroeien) ;  

• wordt georganiseerd op het grondgebied van de gemeente Voeren;  

• dient binnen de 6 maanden na de goedkeuring van de aanvraag ingericht te 
worden. 

• dienst minstens 1 kalenderjaar te blijven bestaan.  

• vaardigt een afgevaardigde af om deel uit te maken van het lokaal overleg 
kinderopvang. Dit adviesorgaan vergadert 2 maal per jaar.  

• moet bedoeld zijn voor opvang met een minimum van 4 opvangdagen per 
week. Zaterdag en zondag tellen elk voor twee opvangdagen; 

• moet kinderen aanvaarden zonder onderscheid te maken van ras, geslacht, 
politieke overtuiging of geloof.  

De opstartpremie wordt enkel toegekend indien aan alle voorwaarden van dit reglement 
is voldaan en in zoverre alle nodige vergunningen zijn verkregen. Indien niet voldaan 
wordt aan de voorwaarden van dit reglement en in geval van fraude of oneigenlijk gebruik 
kan de premie worden teruggevorderd. 
 

Bijlagen bij aanvraagformulier 

□ Kopie van de vergunning, uitgereikt door Kind en Gezin, onderdeel van het Agentschap 
Opgroeien. Dit document levert het bewijs van het aantal vergunde opvangplaatsen  

□ Kopie van bankkaart (met rekeningnummer) 

Datum en handtekening van vertegenwoordiger van de organisatie 

Opgemaakt te ____________________, op ___ /___ /___ 

 

LUIK IN TE VULLEN DOOR GEMEENTE 

□ Datum aanvraag ontvangen: 

□ De aanvraag is volledig en ontvankelijk verklaard: 

□ Opstartpremie voor een bedrag van € _________ 
 

Datum en handtekening goedkeuring: 

Opgemaakt te ____________________, op ___ /___ /___ 

 


