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De Vlaamse Regering gaf op 20 juli 2018 haar principiële goedkeuring aan een aantal wijzigingen in
de regelgeving over de gemandateerde voorziening, de flexibele opvang en het Lokaal Loket
Kinderopvang. Deze regelgeving is voorgelegd aan de Raad van State voor advies. Daarna moet ze
nog definitief goedgekeurd worden door de Vlaamse Regering.
Onder voorbehoud van deze definitieve goedkeuring, informeren we je over een aantal belangrijke
zaken die hierin opgenomen zijn.

ACHTERGROND
De Vlaamse regering wil inzetten op toegankelijke en flexibele kinderopvang. Daarom evalueerden
wij in welke mate er in het decreet en de uitvoeringsbesluiten onbedoelde belemmeringen zitten
voor een kwaliteitsvolle flexibele kinderopvang.
Om vraag en aanbod op elkaar af te stemmen deden we onderzoek bij ouders en bij een ruime
groep van uiteenlopende stakeholders, ook van buiten de kinderopvangsector. Wat zijn de noden
en behoeften bij (potentiële) gebruikers? Welke mogelijkheden en struikelblokken zijn er bij de
organisatoren? De resultaten leidden tot deze voorstellen:
•

Uitbreiden en aanpassen van het aanbod naar ‘ruimere openingsmomenten’ en ‘dringende
kinderopvang’ voor de groepsopvang. Hiervoor werd de flexibele opvang in het Subsidiebesluit
van 22 november 2013 aangepast.

•

Een ‘dispatcher’ voorzien die de ouders hulp biedt bij het zoeken naar flexibele opvang.
Rekening houdend met de decretale opdrachten van een Lokaal Loket Kinderopvang, is het
evident dat de rol van dispatcher bij de lokale loketten kinderopvang kan worden gelegd.

WAT VERANDERT ER VOOR DE GEMANDATEERDE VOORZIENINGEN?
Als gevolg van deze wijzigingen, besliste de Vlaamse Regering om ook het besluit te wijzigen dat
de erkenning en subsidiëring regelt voor de gemandateerde voorzieningen, coördinatiepunten en
flexibele opvangpools van doelgroepwerknemers1.

1. Stopzetting van de subsidie voor het coördinatiepunt in functie van de subsidie van
het Lokaal Loket Kinderopvang

Een Lokaal Loket kinderopvang kan vanaf 1 april 2019 een subsidie aanvragen om ouders te
ondersteunen in hun zoektocht naar passende opvang.
Het coördinatiepunt van de gemandateerde voorziening heeft een gelijkaardige opdracht. Omdat
het niet logisch is dat beiden naast elkaar zouden blijven bestaan, stopt de huidige subsidie voor
het coördinatiepunt.
Het gaat over een bedrag van 12.268,43€2 per jaar, zowel voor de coördinatiepunten verbonden
aan de opvang van baby’s en peuters, als voor de coördinatiepunten verbonden aan de opvang
voor schoolkinderen (IBO’s). Aan de subsidie is de inzet van minimaal ¼ VTE coördinator
verbonden.
Het vrijgekomen budget wordt aangevuld met bijkomende middelen. Hiermee kunnen de lokale
loketten vanaf 1 april 2019 een subsidie krijgen.
Wil je zelf het Lokaal Loket Kinderopvang organiseren vanuit je ervaring als
coördinatiepunt van de gemandateerde voorziening? Dan raden we je aan om zo snel
mogelijk hierover te overleggen met het lokaal bestuur en andere relevante partners (zoals het
Huis van het Kind) binnen je gemeente.
Meer informatie over de het Lokaal Loket Kinderopvang en de subsidie vind je in deze brochure. De
informatie over de aanvraagprocedure en de aanvraagformulieren volgen later.

Wie nu subsidie ontvangt als gemandateerde voorziening – coördinatiepunt en in aanmerking komt
voor een subsidie Lokaal Loket Kinderopvang, zal bij verlies gedurende een bepaalde periode een
financiële compensatie kunnen vragen. Meer info volgt.

1

Besluit van de Vlaamse Regering van 27 november 2015 houdende de voorwaarden voor de erkenning en de

subsidiëring van gemandateerde voorzieningen, coördinatiepunten en flexibele opvangpools van
doelgroepwerknemers, de voorwaarden voor de toestemming en de subsidiëring van lokale diensten
buurtgerichte buitenschoolse opvang, en de voorwaarden voor een aanvullende subsidie voor organisatoren
met een vergunning groepsopvang en een plussubsidie.
2 Vanaf 1/10/2018 12.530,80 euro.

2. Heroriëntatie van de subsidie voor de flexibele opvangpool verbonden aan de opvang
van baby’s en peuters

Ook de opdrachten van de flexibele opvangpools van de gemandateerde voorzieningen worden
gestroomlijnd met de nieuwe regelgeving over de flexibele opvang voor groepsopvang.
De flexibele opvangpools krijgen nu subsidies voor de realisatie van flexibele of occasionele
kinderopvang door de inzet van doelgroepmedewerkers:
•

een loonpremie per VTE doelgroepmedewerker van 6.898,46 euro per jaar;

•

een werkingssubsidie per VTE doelgroepmedewerker van 1.445,67 euro per jaar;

•

een omkaderingspremie van 1.228,23 euro per jaar.

De subsidie voor de flexibele opvangpools van de gemandateerde voorzieningen verbonden aan
opvang van baby’s en peuters wordt op 31 maart 2019 stopgezet. Je kan deze subsidie vanaf 1
april 2019 omzetten:
•

ofwel in de subsidie voor ruime openingsmomenten.
-

•

De subsidie voor ruimere openingsmomenten bedraagt 1500 euro per module per jaar.

ofwel in de subsidie voor dringende opvangplaatsen. De subsidie voor een dringende
opvangplaats bestaat uit een deel subsidie inkomenstarief trap 2A (T2A) + een extra deel voor
dringende opvang. Je hebt twee mogelijkheden:
-

Je maakt van één of meerdere van je bestaande T2A plaatsen een dringende
opvangplaats.
Per dringende kinderopvangplaats krijg je bovenop de subsidie voor inkomenstarief een
bedrag van 1500 euro per kalenderjaar, aangevuld met 125 euro per kind dat deze
dringende opvangplaats effectief invult. Omdat de bezetting voor deze plaats
gemiddeld lager zal liggen, ramen we dit theoretisch op een gemiddelde subsidie van
1318 euro per dringende opvangplaats, bovenop de subsidie T2A. Het werkelijke
bedrag zal afhangen van het aantal gerealiseerde prestaties en het aantal opgevangen
kinderen.

-

Je breidt je bestaande aantal plaatsen met inkomenstarief uit met één of meerdere
dringende opvangplaatsen. Hiervoor kan je ofwel een bestaande, niet gesubsidieerde
vergunde plaats omschakelen ofwel je vergunde capaciteit uitbreiden.
Per dringende kinderopvangplaats krijg je bovenop de subsidie voor inkomenstarief
T2A een bedrag van 1500 euro per kalenderjaar, aangevuld met 125 euro per kind dat
deze dringende opvangplaats effectief invult. We ramen de gemiddelde subsidie
hiervoor op 11626 euro per dringende opvangplaats. Dit is inclusief subsidie
inkomenstarief en VIA.

•

ofwel in een combinatie van beide.
-

Je zet dan een deel van je subsidie om in de subsidie voor ruime openingsmomenten
en een deel in de subsidie voor dringende opvangplaatsen.

Je kan niet meer subsidies omzetten dan de subsidies die je in 2017 kreeg voor deze flexibele
opvangpool, aangepast aan de huidige index.
Je krijgt tijd tot 31 december 2020 om aan de voorwaarden voor de nieuwe subsidie te voldoen.
De voorwaarden en bedrage vind je in de subsidiebrochure van Kind en Gezin.

We verwachten dat de Vlaamse Regering het besluit in de tweede helft van november
kan goedkeuren. Hierna zal Kind en Gezin communiceren hoe de omzetting van deze
subsidies verder zal gebeuren en wat je daarvoor nog moet doen.

WAT VERANDERT ER NIET?
Subsidies van WSE voor doelgroepwerknemers

De doelgroepmedewerkers worden aanvullend gesubsidieerd vanuit WSE, in het kader van de
erkenning van de organisatie als ‘lokale diensteneconomie’. Deze aanvullende subsidie vanuit WSE
voor de inzet en het competentieversterkend traject van doelgroepmedewerkers kan verder
doorlopen bovenop de subsidie voor ruime openingsmomenten of voor dringende opvangplaatsen.
Zet je de subsidie voor de flexibele opvangpoel niet om naar de subsidie voor ruime
openingsmomenten of voor dringende opvangplaatsen, dan stopt ook de subsidie van WSE.

Subsidies voor flexibele opvangpools buitenschoolse opvang en de subsidie voor lokale
diensten buurtgerichte buitenschoolse
Deze subsidies blijven behouden, in afwachting van een hervorming van de subsidies voor
buitenschoolse opvang.

Met vriendelijke groeten

Je klantenbeheerder

