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Inleiding 

 

Voor u ligt de Handleiding Projectadministratie (HPA) voor de Tijdelijke subsidieregeling 

financiering kinderopvang Caribisch Nederland. Deze regeling is bestemd voor 

kinderopvangorganisaties in Caribisch Nederland. De regels waaraan een organisaties 

inhoudelijk moet voldoen om in aanmerking te komen voor subsidie vindt u in de 

subsidieregeling.  

 

De afdeling Uitvoering van Beleid van het Ministerie van SZW (hierna: UVB) geeft deze 

HPA uit om u als aanvrager te helpen voldoen aan de administratieve regels. In deze HPA 

wordt onder meer beschreven hoe u via ons Subsidieportaal een subsidieaanvraag indient 

en hoe u vervolgens ieder kwartaal een voortgangsrapportage aanlevert. Verder is ook 

informatie opgenomen over hoe u uw administratie moet inrichten als u subsidie gaat 

ontvangen. Deze HPA biedt handreikingen en formats voor het voeren van een goede 

projectadministratie. 
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1. Samenvatting regeling 
 

Belangrijke doelen van het programma BES(t) 4 kids zijn het verbeteren van de kwaliteit 

van de kinderopvang in Caribisch Nederland en de financiële toegankelijkheid van de 

kinderopvang voor alle kinderen te realiseren. Daarvoor wordt een regeling uitgewerkt die 

in 2022 in werking zal treden. et doel van de tijdelijke financieringsregeling kinderopvang 

Caribisch Nederland is om in de aanloop naar deze regeling op korte termijn de financiële 

toegankelijkheid van de kinderopvang en buitenschoolse opvang al te verbeteren. Door de 

regeling open te stellen voor alle kinderopvangorganisaties die voldoen aan de eisen begint 

het kabinet met de verlaging van de kosten van kinderopvang voor ouders van kinderen 

in Caribisch Nederland realiseren.  

 

Tegelijkertijd worden kinderopvangorganisaties, ouders en de uitvoering met de tijdelijke 

financieringsregeling kinderopvang Caribisch Nederland voorbereid op de structurele 

regeling vanaf 2022. Bovendien kan informatie uit de tijdelijke regeling gebruikt worden 

voor de inrichting van de structurele regeling.   

 

Onder deze tijdelijke subsidieregeling zijn twee vormen van subsidies mogelijk: 

 Tijdelijke kostprijs verlagende subsidie voor alle kinderopvangorganisaties die 

kinderopvang aanbieden. 

 Kindplaatssubsidies die door het openbaar lichaam worden verstrekt aan ouders 

die kinderopvang niet kunnen betalen. 

 

 

Note: Door de ontwikkelingen rond het COVID-19 is besloten om de openbare lichamen 

langer de tijd te geven om het proces van vergunningverlening te organiseren en in te 

richten. Uiterlijk 1 december 2020 dient dat proces te zijn afgerond en moeten alle 

aanvragen van organisaties die in 2019 aantoonbaar kinderen hebben opgevangen door 

het openbaar lichaam zijn behandeld en afgerond. Als voor 1 december 2020 door het 

openbaar lichaam besloten wordt om aan een organisatie geen exploitatievergunning toe 

te kennen, dan stopt de subsidieverlening vanaf het eind van de maand waarin de 

beslissing door het openbaar lichaam is genomen. Dit betekent bijvoorbeeld dat de 

subsidie voor een organisatie die op 15 oktober een negatief besluit over de 

exploitatievergunning ontvangt eind oktober stopt. Subsidie die verstrekt is voor de 

maanden voorafgaand aan de maand waarin het negatieve besluit is genomen, wordt niet 

teruggevorderd.  
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2. Subsidieproces 
 

In dit hoofdstuk leggen wij het subsidieproces uit. Hierin treft u een beschrijving van het 

gehele subsidieproces: van het aanmaken van een account tot en met de vaststelling van 

de subsidie. In dit hoofdstuk worden de volgende onderdelen beschreven:  

 Schematische overzicht van het subsidieproces 

 Uitwerking van het subsidieportaal 

 Opgaven kwartaalrapportages. 

 Overige aspecten 

 

2.1 Schematische overzicht van het subsidieproces 

 

 

 

  

Wat Wie Communicatieroute Wanneer

Aanmaken account Aanvrager Subsidieportaal Vanaf 10-2-2020

Registeren voor Bes(t)4kids Aanvrager Subsidieportaal Vanaf 10-2-2020

Registratie goedkeuren UVB, o.b.v. lijst OL E-mail Binnen 5 werkdagen na registratie

Aanvraag indienen (incl. opagave Q1)
Aanvrager, 

met evt. hulp van OL
Subsidieportaal Vanaf publicatie van de regeling

Ontvangstbevestiging UVB E-mail Uiterlijk 1 werkdag na indiening

Beoordelen aanvraag UVB n.v.t. Na indiening aanvraag

Aanvragen afstemmen met OL 

(kindplaatssubsidies + inschrijving kinderen)
UVB

Beveiligde omgeving 

en e-mail
Na beoordeling aanvraag

Reactie OL op aanvragen OL
Beveiligde omgeving 

en e-mail
5 werkdagen na verzoek 

Optioneel: verzoek tot informatie aan aanvragers UVB Beveiligde omgeving Binnen 4 weken na indiening aanvraag

Optioneel: reactie op verzoek tot informatie
Aanvrager, 

met evt. hulp van OL
Subsidieportaal 5 werkdagen na verzoek tot informatie

Optioneel Voornemen tot afwijzing/lager beschikken UVB Post en e-mail Binnen 4 weken na indiening aanvraag

Optioneel: reactie op voornemensbrief
Aanvrager, 

met evt. hulp van OL
Subsidieportaal

5 werkdagen na verzending 

voornemensbrief

Verleningsbeschikking UVB Post en e-mail Binnen 6 weken na indiening aanvraag

Betaling eerste voorschot UVB Bankafschrift Binnen 6 weken na indiening aanvraag

Indienen realisatie Q1 & prognose Q2
Aanvrager, 

met evt. hulp van OL
Subsidieportaal

Data staan vermeld in de 

verleningsbeschikking

Beoordelen UVB n.v.t. Binnen 4 weken na indiening aanvraag

Optioneel: verzoek tot informatie UVB Beveiligde omgeving Binnen 4 weken na indiening aanvraag

Optioneel: beantwoorden van de vragen
Aanvrager, 

met evt. hulp van OL
Subsidieportaal 5 werkdagen na verzoek tot informatie

Voorschotverrekening Q1 + uitbetaling voorschot Q2 UVB Bankafschrift Binnen 4 weken na indiening aanvraag

A
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Voortgangsrapportages worden ieder kwartaal ingediend en op zelfde wijze afgewikkeld. Na het laatste kwartaal wordt de subsidie vastgesteld.
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2.2 Uitwerking van het Subsidieportaal 

 

 

2.2.1  Startpagina van het subsidieportaal 

Via het Subsidieportaal van UVB is het mogelijk om (onder andere) subsidie aan te vragen 

en te verantwoorden. Dit geldt ook voor de Tijdelijke subsidieregeling financiering 

kinderopvang Caribisch Nederland. U kunt via dit portaal een subsidieaanvraag indienen 

en de status van uw aanvraag bekijken. Hieronder treft u de inlogpagina die te bereiken 

is via : www.mijnuitvoeringvanbeleidszw.nl. 

 

 
Figuur 1:Inlogpagina van het Subsidieportaal  

 

 

2.2.2  Account aanmaken    

Om gebruik te maken van het Subsidieportaal dient u een account aan te maken. Dit kunt 

u doen door te klikken op de knop ‘Maak een account aan’. Na het invullen van de gegevens 

ontvangt u een e-mail. Een account dient aangemaakt te worden door een tekenbevoegde 

zoals vermeld in het Handelsregister. De tekenbevoegde is dan ook de enige persoon die 

daadwerkelijke en aanvraag mag indienen. Later in het proces kunt u als tekenbevoegde 

wel een extra contactpersoon toevoegen. De rol van een tekenbevoegde is dat hij/zij 

inzage kan hebben in de aanvraag, deze ook kan invullen maar niet verzenden.  

 

Let op dat u binnen 30 minuten het account dient te activeren.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.mijnuitvoeringvanbeleidszw.nl/
http://www.mijnuitvoeringvanbeleidszw.nl/
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Figuur 2: Pagina “Account aanmaken”. 

 

Gegevens invullen  

Na het aanmaken van uw account kunt u inloggen op het Subsidieportaal. Voordat u 

gebruik kunt maken van het Subsidieportaal dient u eerst uw gegevens in te vullen. Klik 

na het invullen van de gegevens op de knop ‘Opslaan’. Let op dat u bij de eerste vraag 

kiest voor Caribisch Nederland als vestigingsplaats. 
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Figuur 3: Pagina “Mijn gegevens”.  

 

Home pagina  

Na het invullen van alle gegevens zullen er nieuwe tabbladen beschikbaar zijn. Voor u als 

aanvrager zijn deze als volgt: 

 Mijn gegevens 

 Mijn regelingen 

 Mijn aanvragen 

 Mijn contactpersonen 

 

 

 
Figuur 4: Home pagina, met toegang tot alle tabbladen 

 

 

Mijn Gegevens  

Het tabblad “Mijn gegevens” toont een overzicht van de gegevens van de ingelogde 

aanvrager. Daarnaast is het ook mogelijk om het wachtwoord te wijzigen. U wordt 

geadviseerd om het wachtwoord goed te bewaren. De functie ‘wachtwoord wijzigen’ is 

enkel beschikbaar als de gegevens in het gegevens overzicht niet bewerkt worden. 

 

Gegevens aanpassen  

Om gegevens aan te passen klikt u op de knop ‘Bewerken’.  De gegevens kunnen dan 

aangepast worden. Klik na het aanpassen op de knop ‘Opslaan’ om de gegevens 

daadwerkelijk te bewaren.  
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Figuur 5: ‘Mijn gegevens’ aanpassen 

 

2.2.3  Registreren  

Het tabblad “Mijn regelingen” toont een overzicht van alle subsidies waarvoor u als  

aanvrager een registratie heeft gedaan. Een goedgekeurde registratie is nodig om een 

aanvraag voor subsidie in te dienen.   

In uw geval selecteert u hier de regeling B4K (Tijdelijke subsidieregeling financiering 

kinderopvang Caribisch Nederland). 

 

 

 
Figuur 6: Registeren voor Bes(t)4kids 

 

De tekenbevoegde gebruiker kan een bestaande registratie openen. Dit kan door de knop 

‘Openen’ te gebruiken. 

 

Na het openen van een bestaande registratie ziet de tekenbevoegde twee verschillende 

tabbladen. De tab “Registratie” levert dezelfde informatie die je ziet in de lijst onder “Mijn 

regelingen”. 
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Figuur 7: Registratieoverzicht 

 

Betrokken personen  

In de tab “Betrokken personen” ziet de tekenbevoegde alle personen die bij deze 

registratie betrokken zijn, inclusief de ingelogde tekenbevoegde. Naast de tekenbevoegde 

bevat dit overzicht ook de bij de registratie betrokken contactpersonen. Deze 

contactpersonen zijn ofwel automatisch toegevoegd bij het indienen van de registratie (op 

basis van de bij de organisatie betrokken personen) ofwel naderhand handmatig aan de 

registratie toegevoegd door de tekenbevoegde. Het verschil tussen een tekenbevoegde en 

een contactpersoon is dat de tekenbevoegde de enige persoon is die bevoegd is om 

aanvragen daadwerkelijk in te dienen en te herzien. 

Een bestaand contactpersoon kan worden toegevoegd door een tekenbevoegde door de 

knop ‘Toevoegen’ te gebruiken. Typ de gebruikersnaam in van de contactpersoon die u 

wilt toevoegen.   

Let op, de gebruiker moet al wel een contactpersoon zijn. Om een nieuwe gebruiker 

contactpersoon te maken dient een tekenbevoegde dit te doen in het tabblad “Mijn 

contactpersonen”.   

 

 

 

 
Figuur 8: betrokken personen bij de registratie 
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2.2.4  Aanvraag indienen 

Dit is het onderdeel waar u daadwerkelijk een aanvraag kunt indienen, voor deze regeling 

is de ingangsdatum waarop een aanvraag ingediend kan worden medio mei 2020. 

 

Om een nieuwe aanvraag in te dienen klikt u op de knop “Nieuwe aanvraag”. Er kan alleen 

een nieuwe aanvraag worden ingediend wanneer de registratie is goedgekeurd door UVB. 

Registraties worden binnen 5 werkdagen goedgekeurd. Het is daarom van belang om u 

tijdig te registeren. Registeren kan vanaf 10 februari 2020  

 
Figuur 9: Mijn aanvraag Bes(t)4kids, startpagina 

 

Na het kiezen van de registratie klikt u op de knop “Verder” om de aanvraag van een 

projectnaam te voorzien, vervolgens kunt u aanvraagformulier invullen.  

 

 
Figuur 10: mijn aanvraag: invoerscherm voor een projectnaam 

 

 

Vervolgens kan u in vier stappen het formulier in te vullen door de vragen te 

beantwoorden. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

            Handleiding Projectadministratie Bes(t)4kids 

 
 

12 

 

 
Figuur 11: mijn aanvraag, stap 1 

 

Bij stap 1 vult u de projectgegevens in.  

 Projectnaam is reeds ingevuld en hoeft u derhalve niets te veranderen.  

 Bij de projectperiode vermeld u de start- en einddatum waarbinnen u wenst gebruik 

te maken van de regeling. De regeling start op zijn vroegst 1 juli 2020 en loopt 

door t/m 31 december 2021. 

 Mocht u een contactpersoon hebben toegevoegd aan uw account, dan kunt u deze 

persoon selecteren zodat UVB de communicatie via deze persoon zal laten 

verlopen. Indien u hier geen persoon selecteert, dan zal UVB communiceren met 

de tekenbevoegde. 

 Tot slot dient u ‘ja, dat verklaar ik’ aan te vinken en te kiezen voor ‘opslaan en 

verder’. 
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Figuur 12: mijn aanvraag, stap 2 

 

Bij stap 2 vult u de specifieke gegevens in van uw aanvraag. Dat betreft de volgende 

zaken: 

 Het eiland waar de kinderopvang plaatsvindt. 

 Het nummer van de exploitatievergunning die door het Openbaar Lichaam aan u is 

afgegeven, dit nummer treft u op de exploitatievergunning. Mocht u nog in 

afwachting zijn van een beslissing omtrent de aanvraag van een 

exploitatievergunning bij het openbaar Lichaam, dan kunt u het tijdelijke nummer 

dat u heeft ontvangen opnemen. Indien u nog niet over een exploitatievergunning 

beschikt dan kunt u hier “000” of het registratienummer van het openbaar lichaam 

invullen. Bij de bijlagen dient u vervolgens uw aanvraag tot exploitatienummer te 

uploaden. 

 Type opvang dat uw kinderopvangorganisatie verzorgd. Het kan dagopvang, 

buitenschoolse opvang of beide zijn.  

 Vervolgens dient u, afhankelijk van de keuze m.b.t. de type opvang die u gekozen 

heeft, aan te geven hoeveel kinderen u maximaal mag opvangen conform de 

exploitatievergunning dan wel uw aanvraag tot een exploitatievergunning. 

 Het aangevraagde subsidiebedrag is de som van zowel de tijdelijke kostprijs 

verlagende subsidie als van de kindplaatssubsidie die u verwacht voor het komende 

kwartaal. Voordat u dit veld kunt invullen, dient u de bijlage ‘opgave kinderopvang’ 

in te vullen. Het bedrag dat vervolgens door het excel-bestand wordt berekend (2e 

tabblad, cel U2), dient u hier over te nemen.  

 U klikt tot slot op ‘opslaan en verder’. 
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Figuur 13: mijn aanvraag, stap 3 

 

Bij Stap 3 wordt u gevraagd om vier bijlagen te uploaden. Dat betreft de volgende zaken: 

 Een uittreksel uit het Handelsregister: mocht de tekenbevoegde conform 

handelsregister gezamenlijk bevoegd zijn, dan dient u aanvullend een mandaat aan 

te leveren van een tweede tekenbevoegde. 

 Aanvraag tot exploitatievergunning: dit betreft de aanvraag tot 

exploitatievergunning die u heeft ingediend bij het Openbaar Lichaam. Indien u al 

over een exploitatievergunning beschikt kunt u de exploitatievergunning uploaden. 

Let op: uiterlijk 1 december 2020 dient u in het bezit te zijn van een 

exploitatievergunning. 

 Getekende bankafschrift: een recent bankafschrift van de aanvragende organisatie 

waarbij het bankrekeningnummer en de tenaamstelling volledig zichtbaar dien te 

zijn. U mag bedragen bewerken zodat deze niet zichtbaar zijn. 

 Opgave kinderopvang: dit betreft een kwartaalopgave conform het vastgesteld 

format voor het eerste kwartaal. In het format moet u onder andere vermelden 

welke kinderen u het komende kwartaal verwacht op te vangen. Het format moet 

als een excel-document worden geüpload. Het format is beschikbaar op de website 

van UVB:  

 Vervolgens klikt u op ‘opslaan en verder’ om naar stap 4 te gaan. 

  

https://www.uitvoeringvanbeleidszw.nl/subsidies-en-regelingen/best4kids/uitvoeren-en-verantwoorden
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Figuur 14: mijn aanvraag, stap 4 

 

Bij stap 4, tevens de laatste stap, controleert u of het totaal aangevraagd bedrag en de 

betalingsgegevens correct zijn. Vervolgens dient u vijf zaken te verklaren waarna u de 

aanvraag kunt verzenden. 

 

Nadat het aanvraagformulier is ingevuld, inclusief het bijvoegen van alle bijlagen, kan u 

uw aanvraag indienen. Dit kan alleen worden gedaan door een tekenbevoegde. Zolang 

een aanvraag niet is ingediend, heeft deze de status “Concept”. Tijdens de concept status 

kan de aanvraag door de tekenbevoegde ook verwijderd worden.   

 

 

 
Figuur 14: mijn aanvragen, overzicht ingediende aanvragen 

 

Klik op de knop “Openen” om de aanvraag aan te vullen, of in te dienen. 
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Figuur 14: aanvraag informatie 

 

Status aanvraag  

In de kolom “Status” is te zien in welke fase een aanvraag zich bevindt. Een overzicht van 

de verschillende statussen is hieronder te vinden.   

Concept    U bent bezig met indiening van de aanvraag. 

 

Ter ondertekening   De aanvraag staat klaar ter ondertekening door de tekenbevoegde. 

 

Verzonden De tekenbevoegde heeft de aanvraag verzonden naar UVB.  
 

Ingediend     De aanvraag is door UVB ontvangen en krijgt de status ingediend.  

 

Afgewezen     Uw aanvraag is afgewezen, u ontvangt hierover een beschikking. 
 

Verleend   Uw aanvraag is verleend, u ontvangt hierover een beschikking.  

 

Vaststellen De controlefase binnen UVB is afgerond, na een eventuele tweedelijns 
controle ontvangt u een vaststellingsbeschikking.  

 

Vastgesteld    Uw project is vastgesteld, u ontvangt hierover een beschikking 
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2.2.5  indienen voortgangsrapportages  

Het tabblad “Voortgangsrapportages” toont alle bij de aanvraag horende 

voortgangsrapportages. Dit tabblad krijgt u alleen te zien als uw aanvraag is goedgekeurd. 

Een voortgangsrapportage dient u in nadat het eerste kwartaal verstreken is. U dient dan 

de goedgekeurde opgave die u geretourneerd heeft gekregen van UVB verder aan te 

vullen. In de verleningsbeschikking, die u na goedkeuring van uw project ontvangt, treft 

u de data waarop u de voortgangsrapportages dient in te dienen. 

 

Mijn contactpersonen  

In het tabblad “Mijn contactpersonen” kan een tekenbevoegde zijn contactpersonen 

beheren en aanmaken. Onderin het scherm “Contactpersonen beheren” zijn alle regelingen 

en aanvragen te vinden waar de gebruiker bij betrokken is.   
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3. Projectadministratie 
 
 

3.1 Algemeen 

Naast het indienen van de subsidieaanvraag via het Subsidieportaal van UVB, dient u ook 

separaat een projectadministratie bij te houden. UVB kan inzage vragen in de 

projectadministratie die ten grondslag ligt aan de verstrekte subsidie.   

De administratie van een aanvrager bevat de volgende gegevens:  

a. een overzicht van alle ingeschreven kinderen, vermeldende per kind: naam, 

geboortedatum, adres, postcode, woonplaatsen de naam, het adres en 

telefoonnummer van de ouder,  

b. afschriften van alle met ouders overeengekomen schriftelijke overeenkomsten, 

vermeldende per overeenkomst: de soort kinderopvang waarop de overeenkomst 

betrekking heeft, het voor de ouder te betalen tarief per dagdeel1, het aantal dagen 

per week, het aantal overeengekomen dagdelen, de begin- en einddatum van de 

opvang en de duur van de overeenkomst, 

c. betaalbewijzen waaruit de betalingen van de ouder aan de aanvrager blijken, en 

d. een kwartaaloverzicht per ouder, met daarin opgave van het aantal dagdelen per 

maand dat per kind is afgenomen.  

In de volgende paragrafen leest u meer over de exacte inrichting van de 

projectadministratie en de documenten die aanwezig dienen te zijn. Verder treft u in de 

bijlagen ook enkele voorbeelden van documenten die u kunt gebruiken. 

 

 

 
 

  

                                          
1 Een dagdeel bedraagt vier aaneengesloten uren. 
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3.2 Financiële administratie 

De financiële administratie geeft inzicht in onder andere de salariskosten, de ontvangsten 

van de ouders (ouderbijdragen) en de wijze waarop inkomsten (zoals ouderbijdragen) en 
uitgaven (zoals personeelskosten) aan het project worden toegerekend. De informatie uit 

zowel de financiële- als deelnemersadministratie wordt gebruikt ter onderbouwing van de 
juistheid van de prognose en realisatie, zoals opgenomen in de opgave kinderopvang die 

ieder kwartaal door u dient te worden aangeleverd. 
 

Omdat de subsidie wordt vastgesteld op basis van een P x Q verhouding is het van belang 

dat in de financiële administratie minimaal de volgende stukken inzichtelijk en beschikbaar 

moeten zijn: 

 De prijzen van de kinderopvang per september 2019 en van de maand waarin u de 

aanvraag indient. 
 contracten met de ouders waarbij de prijs in is opgenomen; 

 facturen, factuur per kind; 
 bankafschriften van alle betaalbewijzen waarbij zowel de kosten als de 

binnengekomen gelden (ouderbijdragen) uit is af te leiden; 
 personeelscontracten, inclusief de salarisstroken per personeelslid. 

 
Prijzen 2019 en 2020 

Om vast te kunnen stellen dat er sprake is van een daling van de ouderbijdrage dient u 

inzicht te kunnen geven in de prijzen van de kinderopvang per september 2019 en de 
maand waarin u de aanvraagt hebt ingediend. Middels facturen dient te worden 

onderbouwd wat de gehanteerde prijzen zijn (geweest). De facturen vormen de basis om 
vast te kunnen stellen dat er sprake is van een daling in de ouderbijdrage. 

 
Facturen 

Voor elk kind dient er s een factuur te worden opgesteld met vermelding van o.a. naam 
kind, periode, aantal dagdelen conform contract en bedrag. Basis voor de factuur is het 

contract met de ouder(s). Het is wenselijk om per maand te factureren. Wilt u toch liever 
voor een langere periode factureren? Dan wordt u verzocht om op de factuur overzichtelijk 

te maken wat de maandelijkse afname van de kinderopvang is. Een voorbeeld van een 

factuur treft in de bijlagen. Meer informatie over hoe een contract eruit dient te zien, treft 
u onder paragraaf 3.5 deelnemersadministratie. 

 
Bankafschriften 

Bewaar in de projectadministratie de bankafschriften, waarmee u kunt aantonen dat de 
gefactureerde bedragen ook daadwerkelijk zijn ontvangen. In het geval van 

batchbetalingen dient het spoor van de factuur naar de betaling navolgbaar te zijn. 
 

 

  



 

            Handleiding Projectadministratie Bes(t)4kids 

 
 

20 

 

 
 

Personeelscontracten 
Bewaar in de projectadministratie de bescheiden m.b.t. personeelskosten. Van belang is 

minimaal: 
 het contract van de medewerker (hiermee stellen we vast wat de functie van de 

medewerker is, wat het salaris is en hoeveel uren de medewerker per week werkt) 

en; 
 een verzamelloonstaat of alle loonstroken uit de periode waarin de medewerker 

voor het project heeft gewerkt (hiermee stellen we vast dat de medewerker 
gedurende het project bij u in dienst was, hoeveel uren hij/zij werkte, wat zijn/haar 

salaris was en dat er sprake is van betaling van het salaris). 
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3.3 Deelnemersadministratie 

De deelnemersadministratie geeft inzicht in de deelnemende kinderen met betrekking tot 
de kinderopvang. Tezamen met de informatie uit de financiële administratie wordt de 

juistheid van de subsidie onderbouwd zoals opgenomen in de opgave kinderopvang. 
 

Van belang is dat in de deelnemersadministratie minimaal de volgende stukken inzichtelijk 

moeten zijn: 
 een totaaloverzicht van alle ingeschreven kinderen bij uw kinderopvangorganisatie 

waarvoor u subsidie aanvraagt; 
 afschriften van alle met ouders overeengekomen schriftelijke overeenkomsten; 

 aanwezigheidsregistratie, waarbij per week, per groep inzichtelijk wordt gemaakt 
hoe vaak een kind aanwezig is geweest. 

 
 

Totaaloverzicht 

U dient een totaaloverzicht te hebben van alle ingeschreven kinderen bij uw 
kinderopvangorganisatie. In dit overzicht dient minimaal het volgende te zijn opgenomen: 

 naam; 
 geboortedatum; 

 adres; 
 postcode; 

 woonplaats; 
 telefoonnummer en 

 de naam, het adres en telefoonnummer van de ouder(s). 

 
 

Contracten 
Voor elk kind dat u opvangt en waarvoor u subsidie aanvraagt, dient een aparte 

overeenkomst (contract) te worden opgesteld. In het contract dient minimaal het volgende 
te zijn opgenomen: 

 de soort kinderopvang waarop de overeenkomst betrekking heeft; 
 het voor de ouder te betalen tarief per maand; 

 het aantal dagen per week; 

 het aantal overeengekomen dagdelen per dag; 
 de begin- en einddatum van de opvang en 

 de duur van de overeenkomst. 
 

 
Aanwezigheidsregistratie 

Een aanwezigheidsregistratie of presentielijst geeft inzicht in de aan- en afwezigheid van 
kinderen. De aanwezigheidsregistratie is tijdig (zelfde dag waarop opvang heeft 

plaatsgevonden) opgesteld en door de desbetreffende begeleid(st)er is ondertekend. Op 

de aanwezigheidsregistratie dient per dag en per soort kinderopvang de datum, het aantal 
dagdelen, de namen van de kinderen en parafen van de medewerker(s) te worden 

vermeld. 
 

Een aanwezigheidsregistratie dient als prestatieonderbouwing van de opgevoerde opgave 
kinderopvang die u ieder kwartaal bij UVB dient aan te leveren. Tezamen met het contract 

toont u de rechtmatigheid aan waarvoor de subsidie is verleend. 
 

Een voorbeeld van een aanwezigheidsregistratie treft in de bijlagen. 
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3.4 Exploitatievergunning 

De aanvraag tot exploitatievergunning en de uiteindelijke originele exploitatievergunning 

van de kinderopvang dient u ook in uw projectadministratie te hebben. 

Voor vragen met betrekking tot de exploitatievergunning wordt u verwezen naar het 

Openbaar Lichaam, de contactgegevens treft u in hoofdstuk 4. 

 

3.5 Subsidieverantwoording 

De subsidieverantwoording heeft betrekking op de kinderopvang zoals deze in uw 

aanvraag (en tussentijdse prognose) is opgenomen. Om de rechtmatigheid en juistheid 
van de door uw opgegeven cijfers aan te tonen, dient u zowel de factuur als de 

bankafschriften en de bijbehorende bewijsstukken in uw financiële administratie op te 

nemen. De subsidieverantwoording geldt voor de periode waar u subsidie voor heeft 
ontvangen. Indien de exploitatievergunning wordt ingetrokken wordt de subsidie gestopt, 

echter dient u wel voor de periode waar u subsidie over heeft ontvangen te voldoen aan 
de eisen inzake de subsidieverantwoording. 

  
Opties zijn vastlegging in een Excelbestand of in een boekhoudkundig systeem. De 

financiële administratie dient inzicht te geven in alle facturen (o.b.v. contracten met de 
ouders), de ontvangen gelden inclusief de daarbij behorende bankafschriften. Op verzoek 

kan de financiële administratie worden gecontroleerd (op onder andere juistheid bedrag, 

geleverde prestatie, betaaldatum etc). Dit houdt in dat van deze facturen en 
betaalbewijzen (digitale) kopieën moeten worden ontvangen. 

 
Om de rechtmatigheid en juistheid van de subsidie aan te tonen, adviseert UVB de 

genoemde punten in de vorige paragrafen (3.2 Financiële administratie) goed in uw 
administratie te bewaren. 

 
Hieronder is een voorbeeld gegeven welke onderliggende stukken bij de verantwoording 

vanuit UVB nodig zijn om de rechtmatigheid en juistheid van de subsidie vast te stellen. 

 
Voorbeeld verantwoording van een factuur en onderliggende stukken 

Tijdens het project heeft u de ouderbijdrage gefactureerd voor kinderopvang. De volgende 
stukken zijn van belang voor uw administratie (en eventuele controle): 

 Het contract met de ouder van het kind. Hieruit zal het volgende uit moeten blijken: 
de soort kinderopvang waarop de overeenkomst betrekking heeft, het voor de 

ouder te betalen tarief per dagdeel, het aantal dagdelen per kwartaal, het aantal 
overeengekomen dagdelen, de begin- en einddatum van de opvang en de duur van 

de overeenkomst; 

 De factuur/facturen. Hieruit zal het volgende uit moeten blijken: het gefactureerd 
bedrag, naam van het kind, de periode en soort kinderopvang. Tevens is het van 

belang dat uit de facturen dient te blijken dat deze betrekking heeft op de opvang 
van het kind. Dit dient verder aan te sluiten bij het contract en bij uw 

deelnemersadministratie; 
 De betaalbewijzen (bankafschriften) met betrekking tot de facturen (hiermee 

stellen wij vast dat de gefactureerde bedragen daadwerkelijk en tijdig zijn 
ontvangen); 

 Een aanwezigheidsregistratie voor de aansluiting van het aantal dagdelen van het 

kind (zie voor meer toelichting aanwezigheidsregistratie). 
 

Een voorbeeld van een factuur treft in de bijlagen. 
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3.6 Bewaarplicht, kopieën, elektronische versies en digitale administraties 

In de toelichting op de regeling is met betrekking tot de beschikbaarheid van bescheiden 

het navolgende opgenomen: 

“Om te kunnen vaststellen of de kinderen waarvoor kostprijs verlagende subsidie wordt 
verstrekt daadwerkelijk dagopvang of buitenschoolse opvang hebben genoten heeft de 
kinderopvangorganisatie een aanwezigheidsadministratie. Deze maakt onderdeel uit van 
de administratie van de organisatie en dient ten minste tien jaar na einde project te 
worden bewaard. Let op: met betrekking tot bewaartermijn voor de belastingdienst 
gelden andere regels en termijnen, voor vragen hierover dient u contact op te 
nemen met de belastingdienst/uw accountant. De administratie kan 
desgevraagd door de uitvoeringsorganisatie worden ingezien om de 
subsidieaanvraag te kunnen beoordelen.”  

Van bewijsstukken wordt het originele stuk, dan wel een kopie of elektronische 
versies (zoals een scan) van het originele stuk bewaard.  

Indien u gebruik maakt van elektronische versies betekent dit dat u er zorg voor 
moet dragen dat deze bestanden tot het einde van de bewaartermijn benaderbaar 
zijn en geraadpleegd kunnen worden via de in gebruik zijnde hard- en 
software. De subsidieontvanger is zelf verantwoordelijk voor een juiste opslag van 
bescheiden, ook al belast de subsidieontvanger een derde hiermee. De 
subsidieontvanger dient er ook voor te zorgen dat de bescheiden vrij toegankelijk zijn en 
blijven. Dit mede met het oog op de ontwikkelingen met betrekking tot digitale 
netwerken en databases zoals clouds.  

Voorts is de subsidieaanvrager ook verantwoordelijk voor het beschikbaar zijn 

van (elektronische) documenten gedurende de gehele vereiste bewaartermijn van tien 
jaar. 
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4. Contactgegevens

UVB 
e-mail :Best4kids@Minszw.nl 

Telefoonnummer : +3170 315 2312 

Openbaar Lichaam Bonaire 

e-mail   : b4kbonaire@bonairegov.com 

Telefoonnummer : +599 715 5311 

Openbaar Lichaam St. Eustatius 

e-mail   : ebennett.int.aff@statiagov.com 

Telefoonnummer : +599 318 1075 

Openbaar Lichaam Saba 

e-mail   : rosalyn.johnson@sabagov.nl 

Telefoonnummer : +599 416 3311 

mailto:Best4kids@Minszw.nl
mailto:b4kbonaire@bonairegov.com
mailto:ebennett.int.aff@statiagov.com
mailto:rosalyn.johnson@sabagov.nl


 

            Handleiding Projectadministratie Bes(t)4kids 

 
 

25 

 

5. BIJLAGEN  
 

AANWEZIGHEIDSREGISTRATIE DAGOPVANG 

 

  

Naam organisatie Weeknummer

Naam begeleid(st)er Groep

Naam kind dagdeel 1 dagdeel 2 dagdeel 1 dagdeel 2 dagdeel 1 dagdeel 2 dagdeel 1 dagdeel 2 dagdeel 1 dagdeel 2

Datum 

Paraaf begeleid(st)er

AANWEZIGHEIDSREGISTRATIE DAGOPVANG

Maandag Dinsdag Woensdag Donderdag Vrijdag
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AANWEZIGHEIDSREGISTRATIE BUITENSCHOOLSE OPVANG 

 

  

Naam organisatie Weeknummer

Naam begeleid(st)er Groep

Naam kind dagdeel 1 dagdeel 2 dagdeel 1 dagdeel 2 dagdeel 1 dagdeel 2 dagdeel 1 dagdeel 2 dagdeel 1 dagdeel 2

Datum 

Paraaf begeleid(st)er

AANWEZIGHEIDSREGISTRATIE BUITENSCHOOLSE OPVANG

Maandag Dinsdag Woensdag Donderdag Vrijdag
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VOORBEELD FACTUUR 
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OPGAVE KINDEREN / DATABASE 

De database ‘opgave kinderen’ vormt de basis voor de bepaling van het subsidiebedrag. 

In hoofdstuk 2 is reeds benoemd dat deze opgave een verplichte bijlage is bij het indienen 

van uw aanvraag. Het format hiervoor treft u op de website van UVB. Deze dient u bij het 

indienen van uw aanvraag compleet en correct in te vullen. De eerste tab van de database 

betreft een leeswijzer, daarin staat vermeld hoe u de database dient in te vullen. 

Nadat UVB de opgave heeft gecontroleerd en goedgekeurd, treft u deze versie op de 

Samenwerkingsruimte. Deze versie fungeert als basis om uw vervolgopgave te doen voor 

een volgende kwartaal. Daarin geeft u aan voor welke kinderen u weer subsidie wenst aan 

te vragen.   

De database treft u op de website van UVB. 


