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Omzetting van jongerenbonus (Generatiepact) in reguliere
subsidies
10 juli 2017

Verstuurd aan organisatoren die deze subsidie krijgen + de gebruikelijke kopieën

Beste organisator,

De Vlaamse Regering gaf op vrijdag 7 juli 2017 haar principiële goedkeuring aan de omzetting van de
jongerenbonus in reguliere subsidies. Met deze regeling streeft de Vlaamse Regering ernaar de buitenschoolse
opvangplaatsen te behouden die met de jongerenbonus zijn gerealiseerd.
We bezorgen je alvast de informatie en het aanvraagformulier, onder voorbehoud van de definitieve
goedkeuring na het advies van Raad van State.
Nieuwe regeling vanaf 15 maart 2017
De vroegere VTE’s kunnen worden omgezet in kindplaatsen:


IBO’s krijgen voor 6,84 equivalentvolle opvangplaatsen subsidie aan 3.265,68 euro per equivalentvolle
opvangplaats. Bedrag vanaf 1 juli 2017: 3.321,20 euro.



Buitenschoolse opvang in een afzonderlijke binnenruimte (ex BOKDV) krijgt voor 10 opvangplaatsen subsidie
aan 2.081,06 euro per opvangplaats. Bedrag vanaf 1 juli 2017: 2.116,44 euro. Als deze omzetting niet lukt,
dan kan de omzetting via een IBO.

Het besluit gaat in vanaf 15 maart 2017. De uittredingsdatum van de doelgroepwerknemer telt. Als de
doelgroepwerknemer vanaf 15 maart 2017 is uitgestroomd, dan regulariseren we dit met terugwerkende kracht.
Aanvragen
Om de omzetting mogelijk te maken, moet je een aanvraag doen. Je vindt de procedure en het formulier op
www.kindengezin.be. Ga naar ‘Kinderopvang > Sector schoolkinderen > Procedures formulieren > Schoolkinderen
subsidies > Subsidie voor ex-generatiepact.
Wat vooraf ging


De Jongerenbonus was een federale tewerkstellingsmaatregel in het kader van het Generatiepact. Zo konden
organisatoren van een erkende buitenschoolse groepsopvang bijkomende capaciteit en/of dienstverlening
realiseren. Aanvullend op de financiering van jongeren vanuit het Generatiepact kende Kind en Gezin aan de
betrokken organisatoren omkaderingspremies toe.



Bij de zesde staatshervorming werd de bevoegdheid voor de jongerenbonus overgeheveld naar Vlaanderen.
Het decreet van 10 maart 2017 regelt de uitdoving van de jongerenbonus:


Vanaf 15 maart 2017 was een nieuwe instroom in de tewerkstellingsmaatregel niet meer mogelijk.



Jongeren die vanaf 15 maart 2017 uitstromen, kunnen niet meer worden vervangen.



De lopende contracten worden tot uiterlijk 31 december 2018 gefinancierd.
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Vragen?
Nancy Merre: Nancy.Merre@Kindengezin.be, 09 265 71 68
Tom De Troy: Tom.Detroy@Kindengezin.be, 02, 533 13 62

Vriendelijke groeten,
Kind en Gezin

