BEZETTING BEREKENEN


Het bezettingspercentage drukt de mate uit waarin de gesubsidieerde capaciteit voor subsidie inkomenstarief
(trap 2) in een bepaalde subsidiegroep wordt bezet met gereserveerde opvangdagen.



Alle opvangdagen tellen mee, zowel de aan- als de afwezigheden. Dit noemen we de gereserveerde
opvangdagen.



Het aantal aan- en afwezigheden wordt niet herleid. Alle opvangdagen tellen mee voor 100%. Enkel de
buitenschoolse aan- en afwezigheden gezinsopvang van minder dan 3 uur, tellen mee voor 40%.



Het bezettingspercentage wordt berekend op basis van de gegevens van het afgelopen kalenderjaar. 2014 is
een uitzonderlijk jaar. De gegevens van het eerste kwartaal 2014 worden niet meegeteld. Het maximum
aantal gereserveerde opvangdagen wordt dan ook herleid.

Formule

𝑎𝑎𝑛𝑡𝑎𝑙 𝑔𝑒𝑟𝑒𝑠𝑒𝑟𝑣𝑒𝑒𝑟𝑑𝑒 𝑜𝑝𝑣𝑎𝑛𝑔𝑑𝑎𝑔𝑒𝑛
× 100
𝑚𝑎𝑥. 𝑎𝑎𝑛𝑡𝑎𝑙 𝑔𝑒𝑟𝑒𝑠𝑒𝑟𝑣𝑒𝑒𝑟𝑑𝑒 𝑜𝑝𝑣𝑎𝑛𝑔𝑑𝑎𝑔𝑒𝑛

t

max. aantal gereserveerde opvangdagen = gesubsidieerde capaciteit T2 x 220 x

𝑎𝑎𝑛𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑎𝑔𝑒𝑛 𝑖𝑛 𝑝𝑒𝑟𝑖𝑜𝑑𝑒
𝑎𝑎𝑛𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑎𝑔𝑒𝑛 𝑖𝑛 𝑗𝑎𝑎𝑟

Een voorbeeld
Een subsidiegroep gezinsopvang heeft 30 trap 2A-plaatsen en 20 trap 2B-plaatsen. In 2014 is de capaciteit niet
veranderd. Van 1 april 2014 tot en met 31 december 2014 werden volgende dagen gereserveerd:


4.921 aanwezigheden baby’s en peuters van 5u tot minder dan 11u



1.002 aanwezigheden baby’s en peuters van minder dan 5u



53 aanwezigheden buitenschoolse opvang van minder dan 3u



750 afwezigheden baby’s en peuters van 5u tot minder dan 11u



102 afwezigheden baby’s en peuters van minder dan 5u

Bezettingspercentage =



4.921+1.002+(53∗40%)+750+102
275
365

50 ∗220∗

× 100 = 82,00

Omdat de gereserveerde dagen van het eerste kwartaal niet worden meegenomen, wordt het max. aantal
gereserveerde dagen herleid tot het aantal dagen in kwartaal 2,3 en 4. Vandaar de breuk van (275/365) in de
formule.



Ook voor gesubsidieerde plaatsen met inkomenstarief die pas later in het jaar startten, wordt het max. aantal
gereserveerde dagen verhoudingsgewijs herleid.



Voor subsidiegroepen waarbij de gesubsidieerde capaciteit trap 2 tijdens het jaar veranderde, wordt de
berekening van het max. aantal gereserveerde dagen opgesplitst in periodes waarbinnen de gesubsidieerde
capaciteit trap 2 gelijk blijft.
Een voorbeeld: een subsidiegroep met gesubsidieerde capaciteit T2 50 op 1 april 2014 en gesubsidieerde
capaciteit T2 60 vanaf 1 augustus 2014:
max. aantal gereserveerde dagen = (50 ∗ 220 ∗

122
365

) + (60 ∗ 220 ∗

153
365

) =9.209,86

