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Subsidie Lokaal Loket Kinderopvang 
 

Aan: Lokale Loketten Kinderopvang, lokale besturen, Huizen van het Kind, gemandateerde 

voorzieningen 

          28 februari 2019 

 

AANMELDING OF SUBSIDIE 

 

Bestaande lokale loketten kunnen vanaf 1 maart 2019 een aanvraag doen: 

 

- voor aanmelding van een Lokaal Loket Kinderopvang 

- voor subsidie van een Lokaal Loket Kinderopvang 

 

Aan beide aanvragen zijn andere voorwaarden en rechten verbonden. De voorwaarden voor 

subsidiëring zijn strenger dan de voorwaarden voor aanmelding. Het grootste verschil zit in de 

mate waarin je de drie belangrijke opdrachten van het Lokaal Loket Kinderopvang realiseert. Ga 

dus zorgvuldig na waarvoor je in aanmerking komt alvorens een aanvraag te doen. 

 

De subsidie kan ten vroegste ingaan op 1 april 2019. 

 

Meer info over de procedure en het formulier voor subsidie vind je hier. 

Meer info over de procedure en het formulier voor aanmelding vind je hier. 

 

 

VAN GEMANDATEERDE VOORZIENINGEN NAAR SUBSIDIE LOKAAL LOKET 

 

De huidige subsidie als coördinatiepunt gemandateerde voorziening stopt op 1 april 2019. 

Gemandateerde voorzieningen die een subsidie als Lokaal Loket Kinderopvang aanvragen, kunnen 

een aanvullende subsidie vragen op voorwaarde dat: 

 

- ze nu al de basisopdrachten van het Lokaal Loket Kinderopvang opnemen. Dit betekent dat 

ze een neutraal informatie- en ondersteuningspunt zijn voor alle ouders die op zoek zijn 

naar kinderopvang én dat ze samenwerken met alle opvanglocaties van het 

werkingsgebied. 

- de subsidie Lokaal Loket Kinderopvang lager ligt dan de subsidie als coördinatiepunt. 

 

De gemandateerde voorzieningen zullen hierover een aparte brief ontvangen. 

 

 

DIGITAAL LOKAAL LOKET 

 

Een digitale tool kan nuttig zijn voor ouders om het aanbod te zien en een opvangvraag te stellen, 

maar ook voor het Lokaal Loket Kinderopvang om informatie over opvangvragen te registreren. 

  

Kind en Gezin heeft een overzicht gemaakt om je op weg te helpen bij het verkennen van de 

Het Lokaal Loket Kinderopvang 

https://www.kindengezin.be/kinderopvang/lokaal/lokaal-loket-kinderopvang/procedures-en-formulieren/
https://www.kindengezin.be/kinderopvang/lokaal/lokaal-loket-kinderopvang/procedures-en-formulieren/
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mogelijkheden zodat je een keuze kan maken op maat van jouw lokaal loket. 

https://www.kindengezin.be/kinderopvang/lokaal/lokaal-loket-kinderopvang/digitaal-loket/ 

 

Je vindt er:  

 

• info over wat volgens Kind en Gezin voldoende is om de basiswerking van een lokaal loket te 
garanderen 

• info over de bestaande IT-systemen en wat je ermee kan doen 

 

Het gesubsidieerd Lokaal Loket Kinderopvang is niet verplicht om te werken met een centrale 

vraagregistratie, maar moet wel minimaal het aantal unieke opvangvragen bij het lokaal loket 

registreren, met aparte vermelding van het aantal niet beantwoorde vragen. Bepaalde types 

opvangvragen moeten vanaf 2020 apart geregistreerd worden. 

 

Meer concrete richtlijnen over de interpretatie van de te registreren gegevens en de manier van 

rapporteren worden in overleg met de sector ontwikkeld en zullen voor de zomer 2019 

gecommuniceerd worden. 2019 zal dus een overgangsjaar zijn op vlak van registratie en 

rapportering en er zal enkel gevraagd worden naar de totalen en niet naar de aantallen van 

specifieke types van opvangvragen. 

 

 

TOEGANG TOT DE ONLINE BEREKENINGSMODULE VOOR HET INKOMENSTARIEF 

 

Tijdens de infosessies werd aangekondigd dat lokale loketten in de toekomst het inkomenstarief 

zouden kunnen simuleren en het attest inkomenstarief zouden kunnen aanvragen in naam van de 

ouders. Helaas moeten we dit plan voorlopig stopzetten wegens een juridisch probleem.  

 

Intussen blijft het uiteraard mogelijk om ouders te helpen bij de simulatie van hun inkomenstarief 

op het portaal ‘Mijn Kind en Gezin’ als ze over een e-ID beschikken.  

 

 

VOOR VRAGEN OF INFO 

 

Meer info over de organisatie en de opdrachten van het Lokaal Loket Kinderopvang vind je op 

www.kindengezin.be. Ga naar Kinderopvang > Lokaal > Lokaal Loket Kinderopvang. 

 

Contacteer de intersectorale medewerker van jouw lokaal team van Opgroeien in jouw buurt. 

 

 

https://www.kindengezin.be/kinderopvang/lokaal/lokaal-loket-kinderopvang/digitaal-loket/
https://mijn.kindengezin.be/
https://mijn.kindengezin.be/
http://www.kindengezin.be/
https://www.kindengezin.be/kinderopvang/lokaal/lokaal-loket-kinderopvang/
https://www.kindengezin.be/over-kind-en-gezin/organogram/lokale-teams/

