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Doelgroep

Organisatoren van groepsopvang, gezinsopvang, samenwerkende onthaalouders en IBO’s
korte inhoud

Voortaan blijven de subsidies voor DAC overal behouden zolang het personeelslid met
het gewezen DAC-statuut tewerkgesteld blijft. Einde 2019 stoppen de DAC-subsidies.
Het Besluit van de Vlaamse Regering van 10 juli 2001 regelde de subsidiëring en de regularisatie
van de gewezen DAC-personeelsleden. Op 6 februari 2015 keurde de Vlaamse Regering een
nieuw Besluit goed, dat ingaat op 1 januari 2015.
Tot einde 2014 behielden sommige organisatoren (de vroegere zelfstandige kinderdagverblijven,
diensten voor onthaalouders en de IBO’s) de subsidie ook voor vervangers van het personeelslid
in gewezen DAC-statuut. Dit kan voortaan niet meer.
Voortaan krijgen alle organisatoren die gewezen DAC-personeelsleden tewerkstellen, deze
subsidie enkel zolang het gewezen DAC-personeelslid tewerkgesteld is. Als deze persoon
uit dienst gaat (bv. door pensionering of ontslag), dan vervallen de subsidies.
De Vlaamse Regering besliste ook dat alle DAC-subsidies einde 2019 worden stopgezet. Vanaf
het begin was deze regeling als een tijdelijke maatregel bedoeld. Zodra dit mogelijk was, moest
het personeelslid in het reguliere kader worden opgenomen. Je hebt dus nog 4 jaar tijd om voor
het dan nog aanwezig DAC-personeel een regeling te treffen.
Aan de manier waarop gesubsidieerd wordt, verandert niets.
Vriendelijke groeten,
Filip Winderickx, Afdelingshoofd Kinderopvang
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Organisatoren van groepsopvang, gezinsopvang,
groepsopvang onthaalouders en IBO’s

Blz :2

Deze mededeling geeft informatie over het Besluit van de Vlaamse Regering houdende de
regeling van de toekenning van subsidies aan de organisatoren van kinderopvang,
buitenschoolse opvang en adoptiebemiddeling die personeelsleden te werk stellen in een
gewezen DAC-statuut

Tip: Schrijf je in op de Nieuwsbrief Kinderopvang.
Zo blijf je op de hoogte: nieuwe vormingen of studiedagen, wijzigingen in de regelgeving, nieuws over het
decreet, leuke weetjes, ...
Inschrijven via http://www.kindengezin.be/toepassingen/inschrijven-nieuwsbrief-kinderopvang.jsp

