Subsidies voor Buitenschoolse kinderopvang
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Je vindt alle info over de subsidies op www.kindengezin.be.

o Gezinsopvang: ga naar Sector schoolkinderen > Gezinssopvang > Subsidies
Subsidies
voor Kinderopvang van Baby’s en Peuters
o

Groepsopvang: ga naar Sector schoolkinderen > Groepsopvang > Subsidies
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1. DE REGELGEVING
Deze brochure legt de regelgeving over de subsidies voor opvang van schoolkinderen uit.
Je vindt alle regelgeving voor de opvang van schoolkinderen op de website van Kind en Gezin, op
www.kindengezin.be. Ga naar Sector schoolkinderen > regelgeving.




De subsidies voor buitenschoolse opvang worden geregeld in deze besluiten:


BVR van 16 mei 2014 over de subsidies buitenschoolse gezins- en groepsopvang



MB van 23 mei 2014 over subsidies buitenschoolse opvang

De subsidies voor de lokale diensten voor buurtgerichte buitenschoolse opvang worden
geregeld in het

BVR van 27 november 2015over de gemandateerde voorzieningen,

coördinatiepunten, flexibele opvangpools, lokale diensten buurtgerichte buitenschoolse opvang
en aanvullende subsidie


De subsidies voor FCUD en Gesco worden geregeld in het

BVR van 15 juli 2016 over

subsidies vanuit het vroegere FCUD en voor personeelsleden met een gewezen gescostatuut


De procedures voor het bekomen van de subsidies worden geregeld in het

BVR van 19

december 2014 over de procedures voor erkenning, attest van toezicht en subsidies voor
buitenschoolse opvang

2. HET SUBSIDIESYSTEEM ALGEMEEN
Hoe werkt het?


De subsidies zijn gekoppeld aan opdrachten en voorwaarden.


Heb je een attest van toezicht, erkenning of toestemming (voor een Lokale Dienst), dan
kan je in aanmerking komen voor bepaalde subsidies.



Ook opvanglocaties met een vergunning voor de opvang van baby’s en peuters kunnen, in
aanmerking komen voor bepaalde subsidies als ze schoolkinderen opvangen.



Toekenningen van nieuwe subsidies kunnen binnen de budgetten die de Vlaamse
Regering ter beschikking stelt. Wanneer de Vlaamse Regering budget heeft voor nieuwe
subsidies, doet Kind en Gezin een oproep. Zie ook de info over subsidies aanvragen in deze
brochure.



Je kan een subsidie aanvragen, maar het is geen verplichting. Als een subsidie in het nadeel
speelt (bv. voor de belastingen), dan hoef je deze subsidie niet aan te vragen.



De meeste subsidiebedragen volgen de evolutie van het indexcijfer van de
consumptieprijzen. Ze worden aangepast 2 maanden nadat het viermaandelijks
voortschrijdend gemiddelde van de gezondheidsindex een bepaalde drempelwaarde
overschrijdt.
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Algemene verplichtingen voor organisatoren die subsidies krijgen


Als de opvang blijft voldoen aan de voorwaarden, geldt de subsidie 10 jaar, te rekenen vanaf
de toekenning van de eerste subsidieerbare plaats1.



Je moet jaarlijks een begroting opmaken met een overzicht van de voorziene inkomsten en
geschatte uitgaven.



Je gebruikt een boekhouding die inkomsten en uitgaven voor kinderopvang transparant
afzondert.



Je kan met de subsidies reserves opbouwen, bv. om te sparen voor toekomstige
verbouwingen. Zo kan je vanuit je ondernemerschap positief omgaan met reserves. Op vraag
van Europa wordt een te grote aanbouw van reserves vermeden. Ze moeten gebruikt worden
om de kinderopvang te kunnen realiseren.


Max. 20% van de jaarlijkse subsidiebedragen kan naar het volgende subsidiejaar gaan. De
gecumuleerde reserve is max. 50% van de jaarlijkse subsidiebedragen.



Als de maxima overschreden worden, dan moet je het overschreden bedrag aan Kind en
Gezin terugstorten, tenzij er een aanwendingsplan of aanzuiveringsplan is dat voldoet aan
een aantal criteria.



Je bezorgt gegevens over de subsidies aan Kind en Gezin volgens de richtlijnen hiervoor.
Deze gegevens worden gebruikt voor opvolging van de subsidie, voor handhaving of
beleidsdoeleinden. De minister bepaalt de nadere regels. Zie ook bij ‘subsidies aanvragen’ in
deze brochure.



Kind en Gezin en de toezichthouders houden uiterlijk om de 3 jaar toezicht op naleving
van de subsidievoorwaarden.

2.1.

TOEKENNING VAN SUBSIDIES

De subsidies worden toegekend aan de organisator voor het organiseren van buitenschoolse
opvang die voldoet aan de subsidievoorwaarden. Dat kan voor één of meerdere
opvanglocaties.
De subsidieerbare kinderopvangplaatsen (1) blijven behouden:


als een opvanglocatie groepsopvang binnen de gemeente verhuist;



als het aantal opvangplaatsen met een erkenning of een attest van toezicht lager wordt dan
het aantal subsidieerbare kinderopvangplaatsen (bv. door het tijdelijk sluiten van een bepaalde
locatie wegens verbouwingswerken): tijdens maximum 4 volledige kwartalen.



1

Een subsidieerbare plaats is een plaats waarvoor de organisator een beslissing tot toekenning

van de subsidies heeft.
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2.2.

BETALINGSSYSTEEM VAN DE SUBSIDIES

Voorschotten


Kind en Gezin betaalt de meeste subsidies op basis van voorschotten per kwartaal. Deze
voorschotten worden zoveel mogelijk aan het begin van elk kwartaal betaald.



Het voorschot bedraagt 95% van de geraamde subsidie.


Uitzondering: het voorschot voor FCUD- en Gesco-subsidies bedraagt 80%.

Saldo


Voor 1 april van het jaar na de voorschotten, maakt Kind en Gezin een saldoberekening.




Uitzondering: voor FCUD en Gesco subsidies kan het saldo later worden gemaakt.

Je kan nog rechtzettingen (regularisaties) doorgeven tot 30 november van het jaar na de
subsidie. In december berekent Kind en Gezin je regularisatie en daarna wordt het subsidiejaar
afgesloten.



Stellen Kind en Gezin of Zorginspectie fouten vast, dan kunnen rechtzettingen maximaal 5
jaar na de vaststelling van de fout.

Belangrijk! De voorschotten en saldo’s zijn gebaseerd op de informatie die je aan Kind en Gezin
bezorgt. Bezorg je deze info niet op tijd, dan kunnen we ze pas later berekenen en betalen.

Uitzonderingen
Deze subsidie betalen we na afloop van het kalenderjaar. Er zijn dus geen voorschotten en saldo’s:


de subsidie voor individuele inclusieve opvang.



de subsidie voor kinderen uit achtergestelde gebieden

2.3.

DE SUBSIDIEBEDRAGEN

De subsidiebedragen worden aangepast aan de index. Je vindt juiste bedragen op
www.kindengezin.be. Ga naar ‘Kinderopvang > Sector baby’s en peuters > Subsidies en financieel
> Subsidiebedragen’.

2.4.

DE SUBSIDIEBEREKENING

Informatie over de manier waarop Kind en Gezin de subsidies voor buitenschoolse opvang
berekent, vind je in de brochure subsidieberekening schoolkinderen.
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2.5.

DE SOORTEN SUBSIDIES VOOR BUITENSCHOOLSE OPVANG

Er bestaan heel wat verschillende soorten subsidies voor buitenschoolse opvang. Hieronder vind je
een overzicht van de subsidies en wie in aanmerking komt.


Opvanglocaties met een attest van toezicht voor vakantieopvang, komen niet in
aanmerking voor subsidies.



Opvanglocaties voor buitenschoolse gezinsopvang met een erkenning of attest van toezicht,
komen in aanmerking voor de subsidie voor individuele inclusieve kinderopvang.
Opvanglocaties met een
erkenning

attest van

vergunning

toezicht
Subsidie voor basisaanbod buitenschoolse opvang

X

Subsidie flexibele buitenschoolse groepsopvang

X

Subsidie voor initiatief buitenschoolse opvang

X

Subsidie voor buitenschoolse opvang in een afzonderlijke

X

binnenruimte
Subsidie voor kinderen uit achtergestelde gebieden

X

Subsidie flexibele urenpakketten buitenschoolse opvang

X

Subsidie voor occasionele opvang

X

Subsidie voor individuele inclusieve opvang

X

Subsidie voor structurele inclusieve opvang

X

Subsidie voor Centrum inclusieve kinderopvang

X

Subsidie voor ex-generatiepact

X

Subsidie voor projecten die in 2014 gesubsidieerd werden

X

X

X

X

via het FCUD (Fonds voor Collectieve Uitrustingen en
Diensten)
Subsidie voor inkomenstarief buitenschoolse opvang
Subsidie voor lokale dienst buurtgerichte buitenschoolse

X
x

opvang
Subsidie gesco’s

x
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2.6.



SUBSIDIES AANVRAGEN

Belangrijk! Doe enkel een aanvraag voor nieuwe subsidies als er een oproep is van Kind en
Gezin. Buiten deze uitbreidingsrondes krijg je een negatief antwoord.





Uitzondering: de subsidies voor individuele inclusieve opvang kan je op elk moment aanvragen.

Wanneer de Vlaamse regering budget voor bijkomende subsidies ter beschikking stelt, doet
Kind en Gezin een oproep.


Als je nu al organisator bent, dan krijg je van ons een snelinfo met de oproep.



Als je nog geen organisator bent, schrijf je dan in op de Nieuwsbrief (www.kindengezin.be,
ga naar ‘Nieuwsbrieven > Over kinderopvang’.) Zo ben je op de hoogte van alle
belangrijke berichten en leuke weetjes over kinderopvang.



De plaatsen worden verdeeld op basis van programmatieregels die op voorhand bekend
gemaakt zijn. Deze programmatie bepaalt waar, wanneer en hoeveel plaatsen er kunnen
toegekend worden. Nieuwe middelen worden ingezet in regio’s waar de nood het hoogst is en
met aandacht voor voldoende regionale spreiding.

Meer informatie over het proces om subsidies te krijgen vind je in deze brochure terug onder: “Hoe
verloopt het proces om subsidies aan te vragen?”
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3. DE SUBSIDIE VOOR BASISAANBOD BUITENSCHOOLSE OPVANG
(T1)
Bedrag


De subsidie voor basisaanbod buitenschoolse opvang is een subsidie die kan toegekend worden
aan een buitenschoolse groepsopvang met een attest van toezicht.



Het is een vast bedrag per gesubsidieerde plaats per jaar.



Om de volledige subsidie te krijgen, moet de locatie minimum 220 dagen van minstens 5
uur open zijn. Is een locatie minder open, dan wordt de subsidie verhoudingsgewijs
verminderd.



Voor de juiste bedragen kan je terecht op www.kindengezin.be. Ga naar ‘Kinderopvang >
Sector baby’s en peuters > Subsidies en financieel > Subsidiebedragen’.

Voorwaarden


Je opvanglocatie is minstens 220 dagen per jaar open.



Je opvang staat open voor alle kinderen.



De verantwoordelijke van elke opvanglocatie heeft een kwalificatiebewijs zoals vereist voor de
kinderbegeleider in de opvang van schoolkinderen met erkenning.


Je vindt deze kwalificaties in het ministerieel besluit over kwalificaties op
www.kindengezin.be. Ga naar ‘Kinderopvang > Sector schoolkinderen > Regelgeving’.



Jaarlijks evalueer je de werking van elke opvanglocatie en stuur je bij waar nodig.

4. SUBSIDIE FLEXIBELE BUITENSCHOOLSE GROEPSOPVANG (FLEX
T1)
Voor wie?
Deze subsidie kan worden toegekend aan de organisator van buitenschoolse groepsopvang met
een attest van toezicht én met de subsidie basisaanbod buitenschoolse opvang.
Wat?
De subsidie voor flexibele groepsopvang is de subsidie voor flexibele openingstijden. Dit is een
openingstijd:


minstens 30 minuten voor 7 uur;



minstens 30 minuten na 18 uur;



opvang op een weekenddag;



opvang op een feestdag;



opvang op dagen bovenop de vereiste minimale 220 openingsdagen.
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Bedrag


De subsidie is een vast bedrag per gesubsidieerde opvangplaats per kalenderjaar.



Het aantal subsidieerbare ‘flexibele’ opvangplaatsen kan niet hoger zijn dan het aantal
subsidieerbare opvangplaatsen met basisaanbod.



Voor de juiste bedragen kan je terecht op www.kindengezin.be. Ga naar ‘Kinderopvang >
Sector baby’s en peuters > Subsidies en financieel > Subsidiebedragen’.

Voorwaarden


Je zorgt per kalenderjaar voor minstens 440 uur buitenschoolse opvang op flexibele
openingstijden.

5. SUBSIDIE VOOR INCLUSIEVE OPVANG
De subsidie voor de inclusieve kinderopvang ondersteunt organisatoren om kinderen met een
specifieke zorgbehoefte inclusief op te vangen.


Inclusieve kinderopvang wil zeggen dat het kind met een specifieke zorgbehoefte samen
met kinderen zonder specifieke zorgbehoefte wordt opgevangen.



Kinderen met een specifieke zorgbehoefte zijn kinderen die door medische of
psychosociale problemen meer intensieve zorgen nodig hebben.

Er bestaan drie soorten subsidies voor inclusieve opvang:
Subsidie voor:

Voor wie?

Individuele inclusieve opvang

Locaties met een erkenning, attest van toezicht of vergunning

Structurele inclusieve opvang

Locaties met een erkenning

Centrum inclusieve kinderopvang

Locaties met een erkenning, of vergunning

De subsidies voor inclusieve opvang voor de buitenschoolse opvang zijn dezelfde als voor de
opvang van baby’s en peuters. Meer informatie in de brochure op www.kindengezin.be. Ga naar
‘Kinderopvang > Sector baby’s en peuters > Subsidies en financieel > Inclusieve opvang’.
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6. SUBSIDIE VOOR INITIATIEF BUITENSCHOOLSE OPVANG (IBO)
Voor wie?
Deze subsidie kan worden toegekend aan de organisator van groepsopvang met erkenning.
Bedrag


De subsidie verschilt naar gelang het aantal plaatsen waarvoor je een subsidietoekenning hebt.




forfait 1 > forfait 2 > forfait 3


forfait 1 per equivalentvolle plaats voor de eerste 21 gesubsidieerde plaatsen;



forfait 2 per equivalentvolle plaats voor plaats 22 tot en met 231;



forfait 3 per equivalentvolle plaats vanaf de 232ste plaats.

Voor de juiste bedragen kan je terecht op www.kindengezin.be. Ga naar ‘Kinderopvang >
Sector baby’s en peuters > Subsidies en financieel > Subsidiebedragen’.



De subsidiebedragen worden verhoudingsgewijs verminderd als de subsidie niet voor een
volledig kalenderjaar wordt toegekend.



De subsidie kan worden verminderd of geschorst als je in een kalenderjaar niet de vereiste
bezetting van 80% haalt. De volledige subsidie kan opnieuw worden toegekend als je aantoont
dat de vereiste minimumbezetting over een periode van vier kwartalen opnieuw wordt gehaald.

Voorwaarden


Je locatie is 230 dagen per kalenderjaar open tussen 7 tot 18 uur (waarvan minstens 50
ononderbroken openingsdagen).



Dit aanbod wordt gerealiseerd voor en na schooltijd, op woensdagnamiddag, op schoolvrije
dagen en/of tijdens de schoolvakanties.



Een aanbod voor en/of na speelpleinwerking of een andere vakantieactiviteit wordt beschouwd
als een aanbod voor of na schooltijd.



Je hebt minstens 21 opvangplaatsen binnen de gemeente eventueel verdeeld over
verschillende opvanglocaties van elk minstens 9 plaatsen die onderling vlot bereikbaar zijn.



Je geeft tijdens de schoolvakanties voorrang aan de opvang van kinderen tot 6 jaar.



Je hebt minimaal een halftijdse verantwoordelijke.



Je bezetting is minstens 80% per kalenderjaar (behalve in het jaar van de start).



Je hebt rechtspersoonlijkheid met sociaal oogmerk (bijvoorbeeld een vzw).



Je voert een dubbele boekhouding.



Je maakt jaarlijks een financieel verslag met daarin:


een goedgekeurde jaarrekening,



een aparte resultatenrekening voor het initiatief voor buitenschoolse opvang;



een overzicht van alle overheidssubsidies met vermelding van de subsidiërende overheid
en waarvoor ze gebruikt worden;


Uitzondering: een openbaar bestuur geeft in zijn financieel verslag een rekening voor
het initiatief voor buitenschoolse opvang en een overzicht van alle overheidssubsidies,
met de vermelding van de subsidiërende overheid en waarvoor ze gebruikt worden.



Je hebt het financieel verslag uiterlijk zeven maanden na de afsluiting van het boekjaar.

10
Versie 10 juli 2017



Je past een prijs toe binnen minima en maxima. Deze bedragen mag je houden.


De minimum en maximumbedragen vind je terug op www.kindengezin.be. Ga naar
‘Kinderopvang > Sector baby’s en peuters > Subsidies en financieel > Subsidiebedragen’.



Je kan deze kortingen toekennen:


sociaal tarief van maximaal 50%, als de financiële situatie van het gezin hiertoe
aanleiding geeft. Zeer uitzonderlijk kan de opvang dan gratis zijn.


Je maakt per gezin met vermindering een dossier aan, met daarin alle relevante
aspecten om het verminderde tarief te motiveren. De vermindering wordt periodiek
geëvalueerd en zo nodig herzien of verlengd.



25 % voor de opvang van meerdere kinderen uit hetzelfde gezin op dezelfde dag. Deze
korting is cumuleerbaar met het sociaal tarief.



Je kan een bijkomende prijs vragen voor een warme maaltijd.

7. SUBSIDIE VOOR KINDEREN UIT ACHTERGESTELDE GEBIEDEN
Voor wie?
Deze subsidie kan worden toegekend aan de organisator van groepsopvang met een subsidie
voor initiatief buitenschoolse opvang. Je kan deze subsidie jaarlijks aanvragen als de opvang
voldoet aan de voorwaarden.
Bedrag
De subsidie bedraagt een vast bedrag per gesubsidieerde opvangplaats. Voor de juiste bedragen
kan je terecht op www.kindengezin.be. Ga naar ‘Kinderopvang > Sector baby’s en peuters >
Subsidies en financieel > Subsidiebedragen’.
Voorwaarden
Je vangt in de opvanglocatie minstens 33% kinderen op die in een vastgesteld ‘achtergesteld
gebied’ in Vlaanderen of Brussel wonen.
Hoe aanvragen?
De procedure en het aanvraagformulier voor de subsidie vind je hier:



Procedure



Formulier
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8. SUBSIDIE VOOR BUITENSCHOOLSE OPVANG IN EEN
AFZONDERLIJKE BINNENRUIMTE
Voor wie?
Deze subsidie kan worden toegekend aan de opvanglocatie met een erkenning als de organisator
ook een vergunde opvanglocatie heeft voor baby’s en peuters.
Bedrag


De subsidie is een vast bedrag per gesubsidieerde opvangplaats.



De subsidie kan worden verminderd of geschorst als je gedurende een kalenderjaar de vereiste
bezetting van 80% niet haalt.


De volledige subsidie kan opnieuw worden toegekend als je aantoont dat je over een
periode van vier kwartalen de vereiste minimumbezetting opnieuw haalt.



Het recht op subsidie vervalt definitief als je binnen de drie jaar na de schorsing niet de
vereiste bezetting realiseert.



Voor de juiste bedragen kan je terecht op www.kindengezin.be. Ga naar ‘Kinderopvang >
Sector baby’s en peuters > Subsidies en financieel > Subsidiebedragen’.

Voorwaarden


Je locatie is minstens 230 dagen per kalenderjaar open.



De kinderen worden opgevangen in een afzonderlijke binnenruimte. Je hebt voor de
afzonderlijke binnenruimte een erkenning voor buitenschoolse groepsopvang.



Het aantal opvangplaatsen voor schoolkinderen is minimaal 9.



Het aantal opvangplaatsen kan nooit meer zijn dan twee derde van het aantal
kinderopvangplaatsen.



Je behaalt een bezetting van minstens 80% per kalenderjaar (behalve in het jaar van de start).

9. SUBSIDIE FLEXIBELE URENPAKKETTEN BUITENSCHOOLSE
OPVANG
Voor wie?
Deze subsidie kan worden toegekend aan de organisator van groepsopvang met een subsidie
voor initiatief buitenschoolse opvang.
Wat?
De subsidie flexibele urenpakketten buitenschoolse groepsopvang is de subsidie voor een aantal
urenpakketten die Kind en Gezin je toekent.


Een urenpakket: een gesubsidieerd pakket dat je inzet voor opvang op flexibele
openingstijden. Dit is een openingstijd:


van minstens 30 minuten voor 7 uur;



van minstens 30 minuten na 18 uur;
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op een weekenddag;



op een feestdag;



op een of meer dagen bovenop de vereiste minimale openingsdagen.

Bedrag
De subsidie is een vast bedrag per urenpakket. Een urenpakket is een geheel van flexibele
openingstijden.
Voor de juiste bedragen kan je terecht op www.kindengezin.be. Ga naar ‘Kinderopvang > Sector
baby’s en peuters > Subsidies en financieel > Subsidiebedragen’.
Voorwaarden


Je zorgt voor minstens 150 kindaanwezigheden per urenpakket. Een kindaanwezigheid is de
aanwezigheid van een kind per begonnen uur op flexibele openingstijden.



Je realiseert per urenpakket een personeelsbezetting van minstens 0,05 voltijds equivalent
kinderbegeleider bovenop de minimaal vereiste personeelsbezetting.



Je voert een beleid rond de flexibele buitenschoolse opvang dat rekening houdt met de
draagkracht van het kind. Je neemt dit beleid op in het huishoudelijk reglement.



Heb je meer dan 18 opvangplaatsen, dan neem je het beleid rond kinderopvang met flexibele
openingstijden op in het kwaliteitsmanagementsysteem van het kwaliteitshandboek.

10.

SUBSIDIE VOOR OCCASIONELE OPVANG

Voor wie?
Deze subsidie kan worden toegekend aan de organisator van groepsopvang met een subsidie
voor initiatief buitenschoolse opvang.
Wat?
De subsidie voor occasionele opvang is een bijkomende subsidie per opvangplaats occasionele
opvang. Occasionele opvang is opvang van een kind gedurende maximaal zes maanden om één
van deze redenen:


De ouder werkt niet en start met een opleiding.



De ouder werkt niet en vindt plots werk.



De ouder neemt deel aan een sollicitatiegesprek.



Er is een acute crisissituatie in het gezin.



Het gezin heeft behoefte aan een korte draaglastenvermindering.



Voor het kind is, om sociale of pedagogische reden, gedurende de dag opvang en begeleiding
buiten het gezin wenselijk.
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Bedrag


De subsidie is een vast bedrag per opvangplaats per kalenderjaar. Het bedrag wordt
verhoudingsgewijs verminderd voor een gesubsidieerde opvangplaats die geen volledig
kalenderjaar wordt toegekend.



De subsidie voor occasionele opvang wordt stopgezet als je minder dan 12 kinderen opvangt of
minder dan 210 occasionele opvangprestaties realiseert.



Belangrijk: de kinderen in occasionele opvang worden niet meegerekend voor de minimale
bezetting van 80% (zie voorwaarden subsidie voor initiatief buitenschoolse opvang).

Voor de juiste bedragen kan je terecht op www.kindengezin.be. Ga naar ‘Kinderopvang > Sector
baby’s en peuters > Subsidies en financieel > Subsidiebedragen’.

Voorwaarden


Je hebt minstens 3 occasionele opvangplaatsen.



Het aantal opvangplaatsen met een subsidie voor occasionele opvang kan nooit meer zijn dan
1/3de van het totaal aantal opvangplaatsen.



Je moet minimaal 4 kinderen opvangen en minimaal 70 opvangprestaties realiseren per
occasionele opvangplaats.



Als je niet aan deze voorwaarde voldoet, dan wordt het aantal plaatsen met een subsidie voor
occasionele opvang verminderd tot het aantal opvangplaatsen waarvoor die minimale
voorwaarde wel behaald wordt.



Je maakt regionaal afspraken met instanties of organisaties om gezinnen met nood aan
occasionele opvang door te verwijzen.



Je vermeldt in het kwaliteitshandboek op welke manier je de occasionele opvang organiseert.

11.

SUBSIDIE VOOR EX-GENERATIEPACT

Wat?
Subsidie die de vroegere jongerenbonus (generatiepact) en omkaderingspremie vervangt.


Voor Vlaanderen wordt de tegemoetkoming voor tewerkstelling en de omkaderingspremie
omgezet naar subsidie voor ex-generatiepact.



Voor Brussel blijft Actiris de tegemoetkoming voor tewerkstelling uitbetalen. Kind en Gezin
blijft de omkaderingspremie uitbetalen als subsidie voor ex-generatiepact.

Voor wie?
Deze subsidie kan enkel worden toegekend aan de organisator van buitenschoolse groepsopvang
die een tegemoetkoming in het kader van het generatiepact kreeg.
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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.

Bedrag
Vlaanderen


Het bedrag verschilt naar gelang het om een uitbreiding gaat van:


plaatsen met subsidie voor initiatief buitenschoolse opvang (IBO)



plaatsen met subsidie voor buitenschoolse opvang in een afzonderlijke binnenruimte (ex
BOKDV).



Voor de juiste bedragen kan je terecht op www.kindengezin.be. Ga naar ‘Kinderopvang >
Sector baby’s en peuters > Subsidies en financieel > Subsidiebedragen’.

Brussel


Deze subsidie is een vast bedrag per kalenderjaar per voltijds equivalent laaggeschoolde
jongere die je in dienst hebt.



Voor de juiste bedragen kan je terecht op www.kindengezin.be. Ga naar ‘Kinderopvang >
Sector baby’s en peuters > Subsidies en financieel > Subsidiebedragen’.

Voorwaarden
Vlaanderen


De subsidie voor ex-generatiepact kan ten vroegste worden toegekend vanaf het moment dat
een werknemer geen tegemoetkoming meer krijgt in het kader van het generatiepact.



De subsidie wordt toegekend voor de realisatie van bijkomende opvangplaatsen in een
opvanglocatie die in de gemeente ligt waar de werknemer in het kader van het generatiepact
werkte.



Als de organisator niet onmiddellijk de opvangplaatsen kan realiseren, kan hij een voorbehoud
van subsidie aanvragen tot en met 31 december 2018.



Aan een organisator met subsidie voor IBO kan per voltijds equivalent tewerkstelling in het
kader van het generatiepact, subsidie worden toegekend voor 6,84 equivalent volle plaatsen
ex-generatiepact. Deze plaatsen moeten voldoen aan dezelfde voorwaarden als de plaatsen
met een subsidie voor IBO.
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Aan een organisator met plaatsen met subsidie voor buitenschoolse opvang in een
afzonderlijke binnenruimte (ex BOKDV) kan per voltijds equivalent tewerkstelling in het
kader van het generatiepact, subsidie worden toegekend voor 10 plaatsen ex-generatiepact.
Deze plaatsen moeten voldoen aan dezelfde voorwaarden als de plaatsen met een subsidie
voor buitenschoolse opvang in een afzonderlijke binnenruimte.



Als de organisator met subsidie voor buitenschoolse opvang in een afzonderlijke binnenruimte
onvoldoende bijkomende erkende plaatsen kan realiseren, kan hij vragen om de subsidies voor
ex-generatiepact IBO te krijgen. De plaatsen moeten dan voldoen aan de voorwaarden voor de
subsidie voor IBO.

Brussel
De subsidie voor ex-generatiepact voor Brussel is dezelfde als de eerdere omkaderingspremie die
Kind en Gezin betaalde. Om deze te blijven ontvangen moet de organisator een tegemoetkoming
van Actiris ontvangen voor tewerkstelling van een jongere in het kader van ex-generatiepact.

Hoe aanvragen?
De procedure en het aanvraagformulier voor de subsidie vind je op www.kindengezin.be. Ga naar
Kinderopvang > Schoolkinderen > Procedures en formulieren > Subsidie voor ex-generatiepact

12. SUBSIDIE VOOR PROJECTEN DIE IN 2014 GESUBSIDIEERD
WERDEN VIA HET FCUD (FONDS VOOR COLLECTIEVE
UITRUSTINGEN EN DIENSTEN)
Wat?
Tot eind 2014 subsidieerde het FCUD projecten voor buitenschoolse opvang en regionale
coördinatie buitenschoolse opvang, flexibele opvang, urgentieopvang en opvang voor zieke
kinderen. De bevoegdheden en de middelen van het FCUD werden, na de stopzetting ervan,
overgeheveld naar Kind en Gezin.
Vanaf het werkingsjaar 2016 ontvangen de organisatoren die in 2014 gesubsidieerd werden door
het FCUD een subsidie van Kind en Gezin.
Voor wie?
Deze subsidie wordt toegekend aan de organisator die vroeger door het FCUD werd
gesubsidieerd.
Bedrag
Het subsidiebedrag is gelijk aan het subsidiebedrag van het jaar 2014.
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13. SUBSIDIE VOOR ORGANISATOREN DIE PERSONEELSLEDEN MET
EEN GEWEZEN GESCO-STATUUT IN DIENST HEBBEN
Wat?
Tot eind 2015 subsidieerde het Vlaams Subsidieagentschap voor Werk en Sociale Economie
(VSAWSE):


personeelsleden die aangeworven werden als weerwerk gesubsidieerde contractuelen
(weerwerkgesco) in de buitenschoolse opvang



gesubsidieerde contractuelen (gesco) bij organisatoren kinderopvang.

Door de regularisatie van deze tewerkstelling werden de middelen hiervoor naar Kind en Gezin
overgeheveld. Vanaf 2016 ontvangen de organisatoren die personeelsleden in dienst hadden onder
dit statuut een subsidie van Kind en Gezin.
Voor wie?
Deze subsidie wordt toegekend aan de organisator die voordien weerwerkgesco’s of gesco’s
in dienst had.
Bedrag
Het subsidiebedrag is samengesteld uit de loonpremie en de RSZ-vermindering voor deze
tewerkstelling op basis van het jaar 2014.

14. SUBSIDIE VOOR LOKALE DIENST BUURTGERICHTE
BUITENSCHOOLSE OPVANG
Voor wie?


Een organisator van een erkende buitenschoolse groepsopvang met een subsidie voor
initiatief buitenschoolse opvang, kan een toestemming krijgen voor een lokale dienst
buurtgerichte buitenschoolse opvang en de bijbehorende subsidies ontvangen.



Ook wie voor 31 december 2007 een subsidie kreeg voor een BND-project (Buurt- en
nabijheidsdienst) kan een toestemming en subsidies krijgen voor een lokale dienst
buurtgerichte buitenschoolse opvang.

Bedrag
1. De subsidie is een vast bedrag per kalenderjaar per plaats per jaar.
2. Je kan ook een aanvullende subsidie krijgen voor een deel van de loonkosten van
doelgroepwerknemers die de functie van kinderbegeleider opnemen. Deze aanvullende subsidie
is een vastgelegd maximumbedrag als de lokale dienst twee voltijdsequivalenten van
doelgroepwerknemers tewerkstelt. Zijn er minder doelgroepwerknemers, dan wordt dit bedrag
verhoudingsgewijs verlaagd.
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3. De lokale dienst in het tweetalige gebied Brussel-Hoofdstad kan boven op de subsidie en
aanvullende subsidie, een omkaderingspremie krijgen van Kind en Gezin. Daarvoor neemt de
lokale dienst minimaal één doelgroepwerknemer in de functie kinderbegeleider in dienst.
Voor de juiste bedragen kan je terecht op www.kindengezin.be. Ga naar ‘Kinderopvang > Sector
baby’s en peuters > Subsidies en financieel > Subsidiebedragen’.
Voorwaarden
Er zijn:


algemene voorwaarden waaraan alle lokale diensten moeten voldoen;



bijkomende voorwaarden voor een lokale dienst die voorheen geen BND project was;



bijkomende voorwaarden voor een lokale dienst die voorheen een BND project was

Algemene voorwaarden voor alle lokale diensten


Je lokale dienst is gevestigd in een centrumgemeente of kan de nabijheid van kwetsbare
gezinnen die ondervertegenwoordigd zijn in de buitenschoolse opvang, aantonen in de buurt
waar de lokale dienst gevestigd is. Dit kan door een hoog percentage van kinderen in
kansarmoede en een hoge werkloosheidsgraad in de gemeente aan te tonen.



Je krijgt voor de lokale dienst geen subsidies van het FCUD.



Je hebt minimum een capaciteit om minimum 10 kinderen gelijktijdig buitenschools op te
vangen.



Je meldt veranderingen van de infrastructuur, de openingsuren of de openingsperiodes aan
Kind en Gezin.



Je realiseert een toegankelijke kinderopvang die laagdrempelig is en respect heeft voor
diversiteit.



Je zorgt voor een lokale inbedding waarin de participatie van de doelgroep centraal staat.



Je bouwt een buurtgerichte kinderopvang uit, met aandacht voor kwetsbare gezinnen die
ondervertegenwoordigd zijn in de buitenschoolse opvang, en garandeert de toegankelijkheid
voor die gezinnen.



Je participeert actief aan het Lokaal Overleg Kinderopvang van de gemeente waar hij gevestigd
is.



Je ontwikkelt en gebruikt een methodiek om de participatie van kinderen, gezinnen, personeel
en actoren in de buurt bij de werking systematisch en intensief te realiseren.



Je past de prijsregeling toe van een erkende buitenschoolse groepsopvang met een subsidie
voor IBO.



Je informeert de gezinnen over de mogelijkheid van een sociaal tarief.



Je hebt procedures voor de prijs die aangepast zijn aan de doelgroep.



Je registreert de activiteiten en de bereikte doelgroep volgens de richtlijnen van Kind en Gezin
en bezorgt de informatie hierover die Kind en Gezin opvraagt.



Je werkt begeleidings- en opleidingstrajecten uit voor zijn doelgroepwerknemers. Bij de
indiensttreding van de doelgroepwerknemer start je een opleidingstraject op maat.



Binnen twee jaar na de aanvang van zijn tewerkstelling start de doelgroepwerknemer met een
kwalificerende opleiding.
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Bijkomende voorwaarden voor een lokale dienst die voorheen geen BND project was



Je lokale dienst voldoet aan de voorwaarden voor de erkende buitenschoolse groepsopvang,



Je hebt minstens een erkende buitenschoolse groepsopvang in dezelfde gemeente als waar je
lokale dienst gevestigd. Er is een structurele samenwerking tussen beide. Deze samenwerking
bestaat minstens uit volgende elementen:


Er worden afspraken gemaakt en inspanningen geleverd om de continuïteit van de opvang
voor de gezinnen te garanderen bij een eventuele verandering van de situatie van het
gezin of een gewijzigde opvangvraag.



De expertise op vlak van buitenschoolse opvang en de lokale dienst stroomt door, zodat
de kwaliteit en de toegankelijkheid van de dienstverlening wordt bevorderd.




Er wordt voor gezorgd dat de voorwaarden worden nageleefd.

Je bent erkend als lokale dienstenonderneming en zorgt voor de tewerkstelling en opleiding
van werknemers in een competentieversterkend traject (doelgroepwerknemers).



Je hebt als organisator minstens 75 plaatsen met een erkenning voor buitenschoolse
groepsopvang. Je kan aantonen dat je voldoende competentie en ervaring hebt om
kwaliteitsvolle buitenschoolse opvang voor de doelgroep kan organiseren.

Bijkomende voorwaarden voor een lokale dienst die voorheen een BND project was


Je lokale dienst voldoet aan de voorwaarden voor een attest van toezicht buitenschoolse
groepsopvang.



Je organiseert een structurele samenwerking met een erkende buitenschoolse opvang in
dezelfde gemeente. Deze samenwerking bestaat minstens uit deze elementen:


Er worden afspraken gemaakt en inspanningen geleverd om de continuïteit van de opvang
voor de gezinnen te garanderen bij een eventuele verandering van de situatie van het
gezin of een gewijzigde opvangvraag.



De expertise op vlak van buitenschoolse opvang en de lokale dienst stroomt door, zodat
de kwaliteit en de toegankelijkheid van de dienstverlening wordt bevorderd.



Er wordt voor gezorgd dat de voorwaarden die worden opgelegd worden nageleefd.



Je voldoet aan de voorwaarden voor een attest van toezicht voor buitenschoolse groepsopvang.



Je zorgt voor een efficiënte coördinatie door minstens één halftijdse verantwoordelijke.



Je zorgt voor de opvolging van de begeleiders, de organisatie van het teamoverleg en de
participatie van gezinnen en kinderen, het onderhoud van contracten met externen en de
planning en bewaking van de dagelijkse werking.



Je hebt een functieomschrijving voor alle personeelsleden, de taken van de leidinggevende en
de administratieve verantwoordelijken. Ook de verantwoordelijkheden voor het kwaliteitsbeleid
worden daarin omschreven en toegekend.



Je verantwoordelijke en de kinderbegeleiders beschikken over een kwalificatiebewijs.
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15. HOE VERLOOPT HET PROCES OM SUBSIDIES AAN TE
VRAGEN?


Enkel de subsidies voor individuele inclusieve opvang kunnen het hele jaar aangevraagd en
toegekend worden.



De subsidie voor kinderen uit achtergestelde gebieden kan je aanvragen na afloop van het
kalenderjaar.



Alle andere subsidies zijn gekoppeld aan een uitbreidingsronde en kunnen alleen aangevraagd
worden na een oproep door Kind en Gezin. Zie ook bij ‘subsidies aanvragen’ in deze brochure.

15.1. SUBSIDIES AANVRAGEN BIJ EEN NIEUWE UITBREIDINGSRONDE


Heb je de oproep ontvangen, ga na of je voldoet aan de criteria om in aanmerking te
komen voor bijkomende subsidies. De criteria kunnen elke uitbreidingsronde verschillend zijn.
Bijvoorbeeld:


Ligt je opvanglocatie in een gemeente of zorgregio die in aanmerking komt voor
bijkomende subsidies.





Voldoe je aan de criteria voor nieuwe plaatsen, uitbreiding of omschakeling



…

Voldoe je aan de criteria, dan kan je een subsidiebelofte aanvragen.

Een subsidiebelofte aanvragen
Bij de oproep voegt Kind en Gezin de procedure en het formulier toe waarmee je subsidiebelofte
kan aanvragen.
Een subsidietoekenning aanvragen


Heb je een subsidiebelofte en voldoe je aan de voorwaarden om effectief de subsidies te
ontvangen, dan moet je nog een subsidietoekenning aanvragen. Een subsidiebelofte is geldig
voor 1 jaar.



Belangrijk! Vraag je de subsidietoekenning niet binnen de termijn aan, dan vervalt je
subsidiebelofte en verlies je het recht op subsidies. Onder bepaalde voorwaarden kan je je
subsidiebelofte verlengen.
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15.2. SUBSIDIES AANVRAGEN BIJ EEN OVERNAME


Neem je een opvanglocatie over waarvoor de vorige organisator subsidies ontving, dan kan je
deze subsidies opnieuw aanvragen bij Kind en Gezin.


Dat kan enkel als de vorige organisator afstand doet van deze subsidies.



Je kan maximaal hetzelfde aantal subsidieerbare plaatsen aanvragen dan werden
afgestaan.



Het formulier om de subsidies aan te vragen vind je hier:

Formulier

Let op! Een subsidiebelofte die nog niet is omgezet in een subsidietoekenning kan je bij een
overname niet opnieuw aanvragen.

15.3. SUBSIDIES VOOR INDIVIDUELE INCLUSIEVE OPVANG AANVRAGEN
Je kan deze op elk moment aanvragen. Je moet hiervoor geen enkele andere subsidie van Kind en
Gezin hebben. De procedure en het formulier om deze subsidie aan te vragen vind je hier:


Procedure



Formulier

16.

VOORBEHOUD VAN SUBSIDIES

Je kan de subsidies die aan jou zijn toegekend gedurende een bepaalde periode voorbehouden. Dit
betekent dat je bij een tijdelijke stopzetting van de opvang, een verhuizing… je subsidies niet
onmiddellijk verliest. Dit geeft je de kans om bijvoorbeeld een verbouwing te doen, tijdelijk te
sluiten wegens gezondheidsredenen, … Dit voorbehoud geldt gedurende 4 volledige kwartalen.
Hoe werkt het?
Als je aantal plaatsen met erkenning of attest van toezicht die voldoen aan de
subsidievoorwaarden, daalt onder het aantal subsidieerbare plaatsen, dan treedt het voorbehoud
automatisch in werking.


Je voorbehoud geldt 4 volledige kwartalen.
Bijvoorbeeld: Je plaatsen dalen op 1 februari 2016  je voorbehoud loopt van 1 april 2016 tot
31 maart 2017.



Stijgt het aantal plaatsen in deze vier kwartalen opnieuw tot het aantal subsidieerbare
plaatsen, dan worden je subsidies automatisch terug uitbetaald.



Heb je na 4 kwartalen nog steeds minder opvangplaatsen dan subsidieerbare plaatsen, dan
daalt het aantal subsidieerbare plaatsen van rechtswege tot het maximale aantal
opvangplaatsen dat je had gedurende deze 4 kwartalen.
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17.

WELKE INFORMATIE VERWACHT KIND EN GEZIN VAN JOU?

Kind en Gezin heeft informatie nodig om te kunnen nagaan of je voldoet aan de vergunnings- en
subsidievoorwaarden.


Sommige informatie wordt maandelijks of jaarlijks opgevraagd.



Andere informatie moet je kunnen voorleggen als Kind en Gezin of zorginspectie dit vraagt.



Een deel van de informatie moet je systematisch bezorgen. Andere informatie kan via
steekproef of éénmalige bevraging worden opgevraagd.

Hieronder vind je een overzicht van welke informatie je moet hebben of doorgeven aan Kind en
Gezin. Dit verschilt naargelang je enkel een erkenning of attest van toezicht hebt of welke soort
subsidies je krijgt.

17.1. ELKE OPVANGLOCATIE MET ERKENNING OF ATTEST VAN TOEZICHT:


Kind en Gezin kan informatie opvragen om na te gaan of de opvang aan de voorwaarden
voldoet. Bv. de uittreksels strafregister van de medewerkers, een brandveiligheidsattest, een
bewijs van de verzekering,…



Elke organisator moet volgende informatie jaarlijks aan Kind en Gezin bezorgen:


een overzicht van de medewerkers op 1 januari;



een overzicht van het aantal opgevangen kinderen per locatie in de maand september.
(deze bevraging gebeurt voor het eerst in september 2016)

17.2. DE SUBSIDIE VOOR BASISAANBOD BUITENSCHOOLSE OPVANG




Volgende informatie moet je op vraag aan Kind en Gezin kunnen voorleggen:


het aantal openingsdagen;



het bewijs dat de subsidies worden gebruikt voor de kinderopvang.

Volgende informatie moet je jaarlijks aan Kind en Gezin bezorgen:


het aantal openingsdagen van minstens 5 uur in het afgelopen jaar.

17.3. SUBSIDIES FLEXIBELE BUITENSCHOOLSE GROEPSOPVANG


Volgende informatie moet je op vraag van Kind en Gezin kunnen voorleggen:


het aantal openingsdagen en uren waaruit blijkt dat je voldoende flexibele openingsuren
realiseert.

17.4. SUBSIDIE VOOR INITIATIEF BUITENSCHOOLSE OPVANG


Volgende informatie moet je aan Kind en Gezin per kwartaal bezorgen:
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Het aantal openingsdagen per opvanglocatie;



aantal opvangdagen per opvanglocatie volgens aanwezigheidsduur en opvangmoment;



financiële bijdragen van de gezinnen (globaal).

Volgende informatie moet je jaarlijks aan Kind en Gezin bezorgen:


aantal opgevangen kinderen op jaarbasis/aantal fiscale attesten;



septemberregistratie (per opvanglocatie: aantal opgevangen kinderen per geboortejaar,
opgeteld gedurende de maand september).

17.5. SUBSIDIES FLEXIBELE URENPAKKETTEN
Volgende informatie moet je op vraag van Kind en Gezin kunnen voorleggen:


het aantal flexibele uren die je op jaarbasis hebt gerealiseerd;



het aantal kindaanwezigheden tijdens deze ‘flexopvanguren’.

17.6. SUBSIDIES OCCASIONELE OPVANG
Volgende informatie moet je jaarlijks aan Kind en Gezin bezorgen:


het aantal opvangprestaties voor de kinderen die occasioneel worden opgevangen;



het aantal kinderen opgesplitst per categorie waarom deze occasioneel worden opgevangen.

17.7. SUBSIDIES VOOR INDIVIDUELE INCLUSIEVE OPVANG
Volgende informatie moet je jaarlijks aan Kind en Gezin bezorgen:


het aantal opvangprestaties voor de kinderen waarvoor je een toekenning hebt voor individuele
inclusieve opvang.

17.8. SUBSIDIES VOOR STRUCTURELE INCLUSIEVE OPVANG
Volgende informatie moet je op vraag van Kind en Gezin kunnen voorleggen:


informatie waaruit blijkt op welke manier je de subsidievoorwaarden realiseert;



informatie over de prestaties van de kinderen met een subsidie voor individuele inclusieve
zorg. Ze worden gebruikt voor het berekenen van de verplichte minimale bezetting voor de
subsidie voor structurele inclusieve opvang.

17.9. SUBSIDIE VOOR EX-GENERATIEPACT
Volgende informatie moet je aan Kind en Gezin bezorgen:
Voor Vlaanderen:


Zelfde informatie als voor subsidie voor initiatief voor buitenschoolse opvang of buitenschoolse
opvang in een aparte binnenruimte, al naar gelang het geval.
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Voor Brussel:


Wijzigingen met betrekking tot de tegemoetkoming van Actiris.

17.10. SUBSIDIE VOOR LOKALE DIENST BUURTGERICHTE BUITENSCHOOLSE
OPVANG


Volgende informatie moet je aan Kind en Gezin per kwartaal bezorgen:


overzicht openingsmomenten en aantal openingsdagen;



verblijfsdagen en financiële bijdrage;



aantal opgevangen kinderen op jaarbasis/aantal fiscale attesten;



septemberregistratie (per opvanglocatie: aantal opgevangen kinderen per geboortejaar,
opgeteld gedurende de maand september)



Volgende informatie moet je jaarlijks aan Kind en Gezin bezorgen:


opvangsituatie van de opgevangen kinderen;



overzicht personeelsleden met begin- en einddatum van tewerkstelling.

17.11. SUBSIDIES FCUD-PROJECTEN
Volgende informatie moet je jaarlijks aan Kind en Gezin bezorgen:


samenvattende staat over het voorbije werkjaar te bezorgen voor 31 januari van het jaar na
het subsidiejaar.

17.12. SUBSIDIES GESCO
Volgende informatie moet je jaarlijks aan Kind en Gezin bezorgen:


overzicht personeelsleden (via aangeboden excel) met hun tewerkstelling om het aantal vte op
jaarbasis te kunnen aantonen; te bezorgen voor 31 januari van het jaar na het subsidiejaar.
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