Het bezettingspercentage

1. DE BEZETTING OP PRESTATIES VOOR LOCATIES MET IKT
Een organisator met subsidies voor inkomenstarief moet minimaal een bezetting van 80% halen
t.o.v het aantal gesubsidieerde T2 plaatsen.
Als overgangsmaatregel was de wettelijke minimale bezetting in 2014, 70% en in 2015, 75%. De
bezetting wordt berekend per subsidiegroep.

1.1.

WAT TELT MEE VOOR DE BEZETTING?

Voor de berekening van de bezetting worden alle aanwezigheden, gerechtvaardigde én
ongerechtvaardigde afwezigheden opgeteld.
Alle aanwezigheden (volle en halve dagen) tellen mee voor een volle prestatie. Enkel de korte
buitenschoolse opvang (minder dan 3 uur) wordt herleid naar 40%.

1.2.

HOE WORDT DE BEZETTING BEREKEND?

𝑆𝑜𝑚 𝑣𝑎𝑛 𝑑𝑒 𝑎𝑎𝑛 − 𝑒𝑛 𝑎𝑓𝑤𝑒𝑧𝑖𝑔ℎ𝑒𝑑𝑒𝑛
/ [𝑎𝑎𝑛𝑡𝑎𝑙 𝑔𝑒𝑠𝑢𝑏𝑠𝑖𝑑𝑖𝑒𝑒𝑟𝑑𝑒 𝑝𝑙𝑎𝑎𝑡𝑠𝑒𝑛 ∗ 220 ∗

𝑎𝑎𝑛𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑎𝑔𝑒𝑛 𝑚𝑒𝑡 𝑔𝑒𝑠𝑢𝑏𝑐𝑎𝑝
] 𝑥100
𝑎𝑎𝑛𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑎𝑔𝑒𝑛 𝑖𝑛 ℎ𝑒𝑡 𝑗𝑎𝑎𝑟

Let op! In een schrikkeljaar wordt geteld met 366 dagen
Een voorbeeld:
Een subsidiegroep heeft het volledige jaar een gesubsidieerde capaciteit van 18 plaatsen met
inkomenstarief (T2A en T2B samen). Er worden volgend aantal aan- en afwezigheden
geregistreerd:

Geregistreerde informatie voor alle locaties van een

Aantal voor

subsidiegroep

bezetting

2860 aanwezigheden tussen 5 en 11 uur

2860

368 aanwezigheden van minder dan 5 uur

368

18 buitenschoolse aanwezigheden minder dan 3 uur

(18*40%) = 7,2

179 gerechtvaardigde afwezigheden tussen 5 en 11 uur

179

26 gerechtvaardigde afwezigheden minder dan 5 uur

26

59 ongerechtvaardigde afwezigheden tussen 5 en 11 uur

59

11 ongerechtvaardigde afwezigheden minder dan 5 uur

11

TOTAAL

3510,2

Bezetting:

3510,2 / [18 ∗ 220 ∗

1.3.

365
] 𝑥100 = 𝟖𝟖, 𝟔𝟒%
365

WAT ALS DE GESUBSIDIEERDE CAPACITEIT IN DE LOOP VAN HET JAAR
WIJZIGT?

Wijzigt de gesubsidieerde capaciteit in de loop van het jaar, dan wordt het tweede deel van de
formule opgesplitst.
Een voorbeeld:
In een subsidiegroep worden 4985 aan- en afwezigheden geteld voor de bezetting.
Er is op 1 januari een gesubsidieerde capaciteit van 18 plaatsen. Vanaf 18 juni wijzigt de
gesubsidieerde capaciteit naar 30 plaatsen.
Bezetting:

4985 / [(18 ∗ 220 ∗

1.4.

168
197
) + (30 ∗ 220 ∗
)] 𝑥100 = 𝟗𝟐, 𝟓𝟕 %
365
365

HOE HOOG KAN EEN BEZETTING ZIJN?

Het is mogelijk dat er in een subsidiegroep een bezetting wordt gehaald van meer dan 100%. Dit
kan verschillende redenen hebben:
•

Er zijn meer vergunde plaatsen dan plaatsen waarvoor er subsidies zijn.

•

Er worden veel kinderen halve dagen opgevangen. Deze tellen mee voor een volle dag.

•

Er zijn meer dan 220 openingsdagen per jaar in een locatie.

1.5.

VANAF WELK PERCENTAGE MOETEN ER SUBSIDIES TERUGBETAALD
WORDEN?

Kind en Gezin zal de bezettingscijfers opvolgen en bij een te lage bezetting de organisatoren
duidelijk informeren wat het eventuele handhavingstraject is.
De regelgeving voorziet dat er eerst een aanmaning en voornemen moet overgemaakt worden
vooraleer er effectieve maatregelen genomen kunnen worden.
Uiteraard is het wel aan de organisator om tijdig de nodige maatregelen te nemen waardoor de
bezetting weer stijgt en aan de regelgevende norm wordt voldaan. De organisator moet nagaan
wat de oorzaken zijn van de dalende bezetting en hoe die kan worden opgelost.

1.6.

ZELF JE BEZETTING BEREKENEN?

Je kan zelf je bezettingspercentage berekenen met de berekeningsmodule “Prestatiecalculator”
op onze website: www.kindengezin.be > Kinderopvang > Sector baby's en peuters > Subsidies en
financieel > Berekening van je subsidies.

2. BEZETTING BIJ SUBSIDIES VOOR DRINGENDE KINDEROPVANG
Voor plaatsen met een subsidie voor dringende kinderopvang moet een minimumbezetting
gehaald worden van 60% in plaats van 80%. Aangezien kinderen die op een dringende
opvangplaats worden opgevangen niet specifiek moeten worden aangemerkt op de prestatielijsten,
wordt de bezetting op die specifieke plaats niet apart berekend.
Op basis van je totaal aantal plaatsen met inkomenstarief en dringende opvangplaatsen, berekent
Kind en Gezin wat voor jouw subsidiegroep met subsidie voor dringende kinderopvang, het
minimumbezettingspercentage is voor dat jaar.
De bezettingsberekening zelf gebeurt op dezelfde manier als de gewone bezettingsberekening,
maar je hoeft dus geen 80% bezetting te halen, om te voldoen aan de voorwaarde voor de
minimale bezetting.

2.1.

DE BEREKENING VAN HET MINIMUMBEZETTINGSPERCENTAGE

Kind en Gezin berekent eerst hoeveel opvangprestaties je zou moeten behalen om voor al je
plaatsen met inkomenstarief een bezetting te behalen van 80%. Daarna berekenen we hoeveel
prestaties je moet halen met je dringende opvangplaatsen. Dat verhouden we tot elkaar en
vermenigvuldigen we met 80 waardoor we een minimumbezettingspercentage krijgen.
Wijzigt je capaciteit in de loop van een kalenderjaar, dan wordt de berekening opgesplitst.

Voorbeeld 1:
Je beschikt in de subsidiegroep, gedurende een volledig kalenderjaar, over 25 plaatsen met de
subsidie voor inkomenstarief en 3 plaatsen met subsidie voor dringende kinderopvang.
Je moet dus voor 22 plaatsen een bezetting halen van 80% en voor 3 plaatsen een bezetting van
60%.
Minimumprestaties IKT: 25*220*80/100*365/365 = 4400
Minimumprestaties met je dringende opvangplaatsen:
(22*220*80/100*365/365)+(3*220*60/100*365/365)= 4268
We verhouden nu de getallen tot elkaar: 4268/4400*80 = 77,6
Je minimumbezettingspercentage voor het volledige jaar is 77,6%

Voorbeeld 2:
Je capaciteit wijzigt in de loop van het kalenderjaar.
•

Je hebt op 1 januari 2019 25 plaatsen met inkomenstarief.

•

Vanaf 1 april 2019, worden 5 van je plaatsen met inkomenstarief omgeschakeld naar
dringende opvangplaatsen.

•

Vanaf 15 oktober 2019 krijg je 3 nieuwe plaatsen met inkomenstarief er bij.

Periode 1 Van 1/1/2019 tot 31/3/2019
Prestaties IKT: 25*220*80/100*90/365 = 1084,93
Prestaties met dringende kinderopvang= 1084,93 (zelfde als hierboven want DOP = 0)
Periode 2 van 1/4/2019 tot 14/10/2019
Prestaties IKT: 25*220*80/100*197/365 = 2474,79
Prestaties met dringende kinderopvang:
(22*220*80/100*197/365)+(3*220*60/100*197/365)= 2256,05
Periode 3 van 15/10/2019 tot 31/12/2019
Prestaties IKT: 28*220*80/100*108/365 = 1458,15
Prestaties met dringende kinderopvang:
(25*220*80/100*108/365)+(3*220*60/100*108/365)= 1393,05
We verhouden nu de getallen tot elkaar
(1084,93 + 2474,79 + 1458,15) / (1084,93 + 2256,05+ 1393,05) * 80 = 77,01
Het minimumbezettingspercentage voor deze subsidiegroep voor het jaar 2019 is 77,01%

2.2.

ZELF JE MINIMIMBEZETTINGSPERCENTAGE BEREKENEN.

Heb je subsidies voor dringende kinderopvang en wil je graag zelf je
minimumbezettingspercentage berekenen dan kan je dit doen via de berekeningsmodule.

3. DE BEZETTING VOOR DE SUBSIDIE VOOR STRUCTURELE INCLUSIEVE
OPVANG

Subsidiegroepen die plaatsen hebben voor structurele inclusieve opvang, moeten
een bezetting halen van 60% op deze structurele plaatsen.
De bezetting wordt berekend op basis van 220 openingsdagen én het aantal
prestaties voor kinderen die een toekenning voor individuele inclusieve opvang
hebben.
3.1.

WAT TELT MEE VOOR DE BEZETTING?

Voor de berekening van de bezetting worden alle aanwezigheden opgeteld van kinderen waarvoor
er een toekenning is voor individuele inclusieve opvang. Alle aanwezigheden (volle, halve en derde
dagen) tellen mee voor een volle prestatie.
! Momenteel vermeldt de regelgeving foutief dat de bezetting zowel op aan- als afwezigheden
wordt berekend. Dit is een regelgevende fout en dit zal worden aangepast.

3.2.

HOE WORDT DE BEZETTING BEREKEND?

𝑆𝑜𝑚 𝑣𝑎𝑛 𝑑𝑒 𝑝𝑟𝑒𝑠𝑡𝑎𝑡𝑖𝑒𝑠 𝑖𝑛𝑐𝑙𝑢𝑠𝑖𝑣𝑒 𝑜𝑝𝑣𝑎𝑛𝑔
/ [𝑎𝑎𝑛𝑡𝑎𝑙 𝑠𝑡𝑟𝑢𝑐𝑡𝑢𝑒𝑙𝑒 𝑝𝑙𝑎𝑎𝑡𝑠𝑒𝑛 ∗ 220 ∗

𝑎𝑎𝑛𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑎𝑔𝑒𝑛 𝑚𝑒𝑡 𝑠𝑡𝑟𝑢𝑐𝑡𝑢𝑟𝑒𝑙𝑒 𝑝𝑙𝑎𝑎𝑡𝑠𝑒𝑛
] 𝑥100
𝑎𝑎𝑛𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑎𝑔𝑒𝑛 𝑖𝑛 ℎ𝑒𝑡 𝑗𝑎𝑎𝑟

Let op! In een schrikkeljaar wordt geteld met 366 dagen
Een voorbeeld
Een subsidiegroep heeft het volledige jaar 4 structurele plaatsen. Er worden volgend aantal
prestaties inclusieve opvang geregistreerd: 523 volle dagen, 111 halve dagen, 17 derde dagen.
Bezetting structurele plaatsen:

651/ [4 ∗ 220 ∗

365
] 𝑥100 = 73,97%
365

