bezettiformu
Beslissingskader
voor de selectie van de deelnemers aan het
vernieuwend project werknemersstatuut kinderbegeleiders
gezinsopvang

ALGEMENE PRINCIPES
Na definitieve goedkeuring van het subsidiebesluit door de Vlaamse Regering, kan Kind en Gezin
een subsidie toekennen aan organisatoren gezinsopvang om een aantal van hun aangesloten
kinderbegeleiders gezinsopvang tewerk te stellen in het werknemersstatuut.
1. Dit vernieuwende project loopt van 1 januari 2019 tot 1 april 2021.
2. De subsidie bedraagt 13.516,14 euro per voltijds equivalent (VTE) per jaar voor de private
sector en 17.625,03 euro per VTE voor de publieke sector. Voor de private sector wordt het
verschil tussen beide bedragen bijgepast vanuit het Fonds Sociale Maribel. Voor de publieke sector,
passen de sociale partners het verschil tussen dit subsidiebedrag en de verloning volgens de
geldende loon- arbeidsvoorwaarden in de publieke sector bij via de VZW GSD-V. Deze bijpassing
staat los van het subsidiebesluit.
Het budget dat voor deze oproep beschikbaar is, bedraagt afgerond 4.463.000 euro, waarvan:
−

3.670.000 euro voor de private sector (exclusief Sociale Maribel)

−

793.000 euro voor de openbare sector (exclusief bijpassing via VZW GSD-V)

3. Het aantal te verdelen VTE bedraagt 192,5 bovenop de VTE die al in het proefproject 2015-2018
zaten: 159,5 VTE voor de private sector en 33 VTE voor de publieke sector.
De toekenning van de VTE voor de publieke sector en de private sector gebeurt in een afzonderlijke
verdelingsoefening omdat het twee gescheiden budgetten zijn.
4. Op basis van de selectiecriteria uit dit beslissingskader zal Kind en Gezin de deelnemende
organisatoren selecteren en per organisator het effectieve VTE contingent toekennen.
5. De organisator moet op basis van zijn eigen weloverwogen en objectieve selectieprocedure
bepalen welke van zijn (huidige of nieuw aan te sluiten) kinderbegeleiders gezinsopvang in het sui
generis statuut, in een werknemersstatuut tewerkgesteld worden. De organisator als werkgever en
elke betrokken kinderbegeleider gezinsopvang sluiten een arbeidsovereenkomst voor huisarbeid 1.
6. De sociale partners bepalen de concrete voorwaarden over wat een VTE is.

1

Het betreft een arbeidsovereenkomst zoals bedoeld in titel VI van de wet van 3 juli 1978 betreffende de

arbeidsovereenkomsten
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-

Private sector: er wordt een CAO afgesloten die van toepassing is op de kinderbegeleiders
die vanaf 1 april 2019 als werknemer van start gaan en op de kinderbegeleiders die al als
werknemer aan de slag zijn.

-

Publieke sector: de regels m.b.t. het statuut van gemeentepersoneel worden aangepast
met een afsprakennota lokaal bestuur.

7. Zowel organisatoren gezinsopvang die nu nog niet werken met kinderbegeleiders in het
werknemersstatuut, als organisatoren gezinsopvang die wél al werken met kinderbegeleiders in het
werknemersstatuut, kunnen zich tot 31 januari 2019 kandidaat stellen om, onder deze nieuwe
voorwaarden, aan dit vernieuwende proefproject deel te nemen.
8. Enkel kinderbegeleiders die werken in de gezinsopvang komen in aanmerking.2 Ook
kinderbegeleiders die nu nog niet werken in de gezinsopvang, maar dit in de toekomst zullen doen,
komen in aanmerking. Organisatoren kunnen hiervoor geen bijkomende T2 subsidies ontvangen:
zij ontvangen enkel de opleg in het kader van het proefproject, bovenop hun al bestaande T2subsidie.
9. Een organisator die zich kandidaat stelt voor een nieuw VTE-contingent moet aantonen dat hij
zal kunnen starten in het project op 1 april 2019.
10. Kind en Gezin zal met de organisatoren aan wie de subsidie toegekend wordt, een
subsidieovereenkomst afsluiten waarin de organisator zijn deelname en engagement bevestigt,
overeenkomstig artikel 10, 11 van het Besluit van de Vlaamse Regering houdende de toekenning
van een subsidie voor een vernieuwend project werknemersstatuut van de kinderbegeleider
gezinsopvang.
11. De beslissing van Kind en Gezin voor de ontvankelijke en niet uitgesloten aanvragen zal zijn:
o

het toekennen van een bepaald aantal VTE aan een organisator,

en/of
o

het niet-toekennen van een aantal VTE (en dus geen deelname van nieuwe of
uitbreiding van deelname voor wie al in proefproject zit).

CONTINUÏTEIT VOOR WERKNEMERS UIT HET AFLOPEND PROJECT NAAR HET
VERNIEUWEND PROJECT
De organisatoren die kinderbegeleiders gezinsopvang in dienst hebben die deelnemen aan het
aflopend proefproject moeten ons uiterlijk op 31 januari 2019 melden welke kinderbegeleiders:
−

als werknemer willen blijven werken in het vernieuwend project

−

niet langer willen deelnemen aan het vernieuwend project en opnieuw willen werken onder
het sui generis statuut (vanaf 1 februari 2019). De organisator beschikt over een verklaring

2

Kind en Gezin kan in het kader van dit proefproject, een subsidie toekennen aan organisatoren gezinsopvang

die met kinderbegeleiders in het sociaal statuut van de aangesloten onthaalouders werken. Samenwerkende
Onthaalouders met vergunning groepsopvang komen niet in aanmerking voor dit project.
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van de betrokken kinderbegeleider waarin hij afziet van een verdere deelname aan het
project.
De kinderbegeleiders die nu al deelnemen aan het proefproject en bevestigen dat zij als werknemer
willen blijven werken, zullen vanaf 1 januari 2019 werken onder de nieuwe voorwaarden van het
vernieuwend project werknemersstatuut van de kinderbegeleider gezinsopvang3. De
verbetervoorstellen die voortkwamen uit de evaluatie van het aflopend proefproject zullen gelden
vanaf 1 januari 2019.

MAXIMUM AANTAL VTE DAT KAN AANGEVRAAGD WORDEN
Organisatoren gezinsopvang moeten rekening houden met een dubbele maximumgrens. Het
maximum aantal VTE dat per organisator kan worden aangevraagd bedraagt 20% van het aantal
actieve vergunde locaties gezinsopvang, verminderd met het aantal VTE werknemers die de
organisator al tewerkstelt op basis van het aflopend proefproject. Dit maximum aantal VTE dat een
organisator kan aanvragen (namelijk 20% van het aantal locaties) wordt wiskundig afgerond. Het
is uiteraard ook mogelijk om minder te vragen en een niet-afgerond aantal VTE aan te vragen
(bijvoorbeeld 7,5 VTE). Wanneer 20% van het aantal locaties lager zou ligt dan 5, dan geldt de
20%-regel niet maar blijft de voorrangsregel van 5 VTE wel gelden. Het absolute plafond van
aantal VTE dat per organisator gevraagd kan worden, is 60 VTE. Een voorbeeld:
Een organisator met 60 locaties, die al 5 VTE werknemers als kinderbegeleider gezinsopvang
tewerkstelt, kan:
o

Deze 5 VTE werknemers inschuiven in het nieuwe proefproject

o

Maximum 7 bijkomende VTE werknemers aanvragen
(60*20%) = 12 en 12-5 =7

PROCEDURE

De procedure verloopt in 4 fases:
1. Ontvankelijkheid
2. Uitsluiting en voorrang
3. Beoordeling en rangorde
4. Budgettaire toets

FASE 1: ONTVANKELIJKHEID
1. De aanvraag moet uiterlijk binnen zijn bij Kind en Gezin op 31 januari 2019 om 23.59u.

3

Dit besluit moet op het moment dat de oproep en het beslissingskader worden gelanceerd, nog definitief

worden goedgekeurd door de Vlaamse Regering.
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2.

De aanvraag moet via e-mail aan ko.projecten@kindengezin.be worden bezorgd. Aanvragen die
op papier worden bezorgd zijn niet ontvankelijk.

3.

De organisator gebruikt het juiste aanvraagformulier, volledig ingevuld en ondertekend door
een persoon die rechtsgeldig voor de organisator kan optreden.

4. De aanvraag wordt ingediend door een organisator die werkt als organisator gezinsopvang met
kinderbegeleiders in het sui-generisstatuut4.
5. In de aanvraag verklaart de organisator op eer dat hij voldoet aan de volgende selectiecriteria
en hij kan dit op vraag van Kind en Gezin aantonen:
a.

De organisator informeert de kinderbegeleiders gezinsopvang voldoende over wat het
werknemersstatuut inhoudt en wat de voor- en nadelen ervan zijn.

b.

De organisator informeert de kinderbegeleiders gezinsopvang duidelijk dat de
mogelijkheid bestaat dat ze niet geselecteerd worden.

c.

De organisator voert een weloverwogen en objectief selectiebeleid en kan dit op vraag
van Kind en Gezin voorleggen. Concreet betekent dit minstens dat de organisator enkel
kinderbegeleiders gezinsopvang selecteert die:
o

al de vereiste kwalificatie of een afwijking hebben;

o

en / of zijn ingeschreven voor een kwalificatietraject én in februari 2019 effectief
van start zullen gegaan zijn met het kwalificatietraject;

o

gemiddeld vier kinderen opvangen per kwartaal per voltijds equivalent;

o

willen meewerken aan de evaluatie.

Voldoet de aanvraag niet aan 1 van deze 5 punten, ook nadat Kind en Gezin de mogelijkheid gaf
om ze te vervolledigen binnen de termijn van maximaal 10 kalenderdagen, dan wordt ze
onontvankelijk verklaard. Kind en Gezin onderzoekt de aanvraag niet verder en brengt de
aanvrager op de hoogte.

FASE 2: UITSLUITING EN VOORRANG
A. Uitsluitingscriteria
Kind en Gezin screent de ontvankelijke aanvragen op basis van 3 uitsluitingscriteria. Als een
uitsluitingscriterium van toepassing is, wordt de aanvraag uitgesloten en kan de organisator niet
deelnemen aan het proefproject.

4

zoals geregeld in de Besluitwet van 28 december 1944 betreffende de maatschappelijke zekerheid der

arbeiders, in combinatie met de wet van 27 juni 1969 tot herziening van de besluitwet van 28 december 1944
betreffende de maatschappelijke zekerheid der arbeiders en art. 3, 9° van het KB van 28 november 1969 tot
uitvoering van de wet van 27 juni 1969 tot herziening van de besluitwet van 28 december 1944 betreffende de
maatschappelijke zekerheid der arbeiders.
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1. Dossiermatige tegenindicaties
Als er ernstige indicaties zijn waaruit blijkt dat de vergunnings- en/of subsidievoorwaarden niet
zullen (kunnen) nageleefd worden, dan is dit een tegenindicatie voor de deelname aan het
proefproject. De aanvraag kan dan worden uitgesloten en de administrateur-generaal van Kind en
Gezin kan een gemotiveerde beslissing nemen tot weigering van deelname aan het proefproject.
Voorbeelden:
-

Zware financiële problemen van de organisator die een tegenindicatie zijn om (bijkomende)
subsidies toe te kennen.

-

Andere problemen, zoals een veroordeling omwille van fraude, andere ernstige feiten of een
ernstig vermoeden ervan, ernstige administratieve tekortkomingen, …

-

Er is een handhavingstraject opgestart en nog lopende ten aanzien van de organisator.

2. Er is geen duidelijk, realistisch perspectief waaruit blijkt dat de organisator op 1 april
2019 als werkgever kan optreden
Organisatoren die nu niet deelnemen aan het proefproject dat afloopt op 31 december 2018,
moeten aantonen dat ze in staat zijn om op 1 april 2019 als werkgever op te treden. Dit kan door
aan te tonen dat ze al RSZ-bijdragen betalen, beschikken over een RSZ-inschrijvingsnummer, een
Dimona-aangifte,…
Als uit deze gegevens blijkt dat er geen duidelijk perspectief is dat de organisator op 1 april 2019
als werkgever kan op te treden, komt de aanvraag niet verder in aanmerking.
3. Een te hoog aantal gevraagde VTE
Op de aanvraag vult de organisator in hoeveel VTE werknemers hij minimaal en maximaal wil
aanvragen.

•

Ligt het gevraagde minimum aantal VTE hoger dan het maximum aantal toekenbare VTE,
dan wordt deze aanvraag volledig uitgesloten.

•

Ligt het gevraagde maximum aantal VTE hoger dan het maximum aantal toekenbare VTE,
dan wordt de aanvraag gedeeltelijk uitgesloten, nl. voor het aantal VTE boven het
maximum aantal toekenbare VTE.

Het maximum aantal toekenbare VTE wordt toegelicht op blz.3.

B. Voorrangscriteria
Er wordt geen tewerkstelling van een minimum aantal VTE opgelegd aan de organisator die zich
kandidaat stelt, maar Kind en Gezin zal bij de toekenning van de subsidie wel voorrang geven aan
de organisator die minstens 5 VTE wil tewerkstellen.
Deze voorrangsregel geldt ook voor de organisator die in het lopende proefproject al met
kinderbegeleiders in het werknemersstatuut werkt. Als deze organisator bijvoorbeeld nu met 3 VTE
5
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kinderbegeleiders in het werknemersstatuut werkt, en zich kandidaat stelt voor nog eens 4 VTE
kinderbegeleiders, wordt beide opgeteld en zal deze organisator onder de voorrangsregel vallen.

FASE 3: BEOORDELING EN RANGORDE
De beoordeling en de opmaak van de rangorde gebeurt afzonderlijk voor de private sector en voor
de openbare sector. Kind en Gezin zal nagaan welke aanvragen ontvankelijk zijn en voldoen aan
het voorrangscriterium. Als meerdere ontvankelijke aanvragen voldoen aan het voorrangscriterium,
dan worden de aanvragen per sector gerangschikt op basis de behaalde score op volgende criteria:
1. De behaalde bezetting in 2017 (op 3 punten)
Kind en Gezin maakt per organisator een globale gemiddelde bezettingsberekening voor al zijn
subsidiegroepen gezinsopvang. Voor deze bezettingsberekening kijken we naar het aantal aan- en
afwezigheden in 2017 en het gemiddeld aantal gesubsidieerde plaatsen (dit zijn dus alleen de
plaatsen waarvoor een subsidietoekenning voorhanden is) in 2017 in deze subsidiegroepen.
−

Behaalt de organisator een gemiddelde bezetting van 85% of meer over al zijn
subsidiegroepen gezinsopvang samen, dan krijgt hij een score van 3 punten.

−

Behaalt de organisator een gemiddelde bezetting van minstens 80% en minder dan 85%
over al zijn subsidiegroepen gezinsopvang samen, dan krijgt hij een score van 2 punten.

−

Behaalt de organisator een gemiddelde bezetting van minstens 75% en minder dan 80%
over al zijn subsidiegroepen gezinsopvang samen, dan krijgt hij een score van 1 punt.

−

Behaalt de organisator een gemiddelde bezetting van minder dan 75%, dan krijgt hij een
score van 0 punten.

Als een organisator aantoont in zijn aanvraag dat de bezetting van 2017 niet relevant is omwille
van specifieke omstandigheden (vb. opstartfase), dan kan er een herberekening gebeuren van de
gegevens die beschikbaar zijn voor de laatste beschikbare 4 kwartalen, namelijk het laatste
kwartaal 2017 tot en met het derde kwartaal 2018.
2. De Plaats-Onthaalouderratio gezinsopvang (op 3 punten)
De plaats-onthaalouderratio berekent de verhouding van het aantal subsidieerbare
kinderopvangplaatsen met de subsidie voor inkomenstarief voor gezinsopvang ten opzichte van het
aantal vergunde locaties gezinsopvang van de organisator.
Kind en Gezin maakt per organisator volgende berekening:
het aantal subsidieerbare plaatsen met subsidie voor inkomenstarief gezinsopvang (alleen de
plaatsen waarvoor een subsidietoekenning voorhanden is, geen subsidiebelofte) in de
subsidiegroepen gezinsopvang op het moment van de oproep wordt gedeeld door het aantal
vergunde locaties gezinsopvang op de dag van de oproep.
-

Als de organisator een Plaats-Onthaalouderratio heeft 0 tot en met 4, dan krijgt hij
een score van 3 punten.
6
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-

Als de organisator een Plaats-Onthaalouderratio heeft van meer dan 4 tot en met 5,
dan krijgt hij een score van 2 punten.

-

Als de organisator een Plaats-Onthaalouderratio heeft van meer dan 5 tot en met 6,
dan krijgt hij een score van 1 punt.

-

Als de organisator een Plaats-Onthaalouderratio heeft van meer dan 6, dan krijgt hij
een score van 0 punten.

3. Het maken van een rangorde en toekenning van de subsidie
We beoordelen zowel de aanvragen vanuit de publieke sector als van de private sector op deze
manier. De aanvragen krijgen een score op een maximum van 4 punten.
Aanvragen met voorrang:
Per sector behandelen we eerst de aanvragen die aan het voorrangscriterium voldoen. Deze
aanvragen rangschikken we op basis van de behaalde score. Organisatoren met de hoogste score
komen eerst in aanmerking.
Aanvragen zonder voorrang:
Zijn er in één of beide sectoren na toekenning van VTE aan de aanvragen met voorrang nog VTE
beschikbaar, dan komen ook de aanvragen zonder voorrang aan bod. Deze worden dan op dezelfde
manier beoordeeld en gerangschikt als de aanvragen met voorrang.
Aanvragen met een gelijke score:
Als aanvragen een gelijke score hebben, kijken we voor deze aanvragen of het budget volstaat om
de minimumvraag van elke aanvraag met gelijke score toe te kennen. Als het budget hiervoor niet
volstaat, streven we er toch naar om aan elke aanvraag VTE pro rata toe te kennen (bij voorkeur
minstens 5 VTE) (na aftrek van het aantal VTE uit het aflopende project).

FASE 4: BUDGETTAIRE TOETS
Na alle vorige fases, moet het toekenningsvoorstel passen binnen het totaal voorziene budget.
Als het beslissingsvoorstel over het beschikbare budget gaat, zullen we nagaan of we dit kunnen
oplossen door herschikking of aanpassing van het aantal toegekende VTE per aanvraag en in de
keuze van de aanvraagdossiers.
Als er na de budgettaire toets nog middelen over zijn, worden deze verder toegekend volgens
hoger vermelde criteria.

DISCLAIMER
Kind en Gezin zal het gehele selectieproces zo maximaal mogelijk laten verlopen volgens de
voorziene procedure. We kunnen echter niet voor elke mogelijke situatie criteria, scores en
procedures voorzien. In sommige gevallen moet Kind en Gezin op basis van een objectieve
inschatting van de concrete elementen in elke aanvraag een knoop doorhakken om te vermijden
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dat het toekenningsproces zich vastrijdt. In deze situatie zal Kind en Gezin een pragmatische,
weloverwogen en beargumenteerde beslissing nemen.
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