
 

 

 

 

Om kinderopvang voor alle gezinnen toegankelijk te maken, zijn organisatoren die de subsidie voor 

inkomenstarief of de plussubsidie krijgen verplicht om:  

• voorrang te geven aan bepaalde gezinnen; 

• op jaarbasis voldoende gezinnen uit de voorrangsgroepen te bereiken: 

o subsidie inkomenstarief: minstens 20 % gezinnen met minstens 2 

voorrangskenmerken; 

o plussubsidie: minstens 30 % kwetsbare gezinnen. 

 

Analyse van de cijfers van 2018 

Uit deze cijfers blijkt dat de opvang aanzienlijke inspanningen levert om meer voorrangsgroepen en 

kwetsbare gezinnen te bereiken. Kind en Gezin feliciteert de sector met deze positieve evolutie! 

• subsidie voor inkomenstarief: 

o Het aantal subsidiegroepen dat de 20 % bereikt, stijgt van 56,2 % in 2015 naar 73,2 

% in 2018. 

o Het gemiddeld % opgevangen kinderen uit voorrangsgroepen stijgt van 23,5 % in 2015 

naar 30,3 % in 2018. 

• plussubsidie 

o Het aantal subsidiegroepen dat de 30 % kwetsbare gezinnen bereikt, stijgt van 76,5 % 

in 2015 naar 81,9 % in 2018. 

o Het gemiddeld % opgevangen kinderen uit kwetsbare gezinnen daalt van 60,1 % naar 

47,3 % in 2018. Deze daling is vooral te verklaren door het groter aantal 

subsidiegroepen die vanaf 2018 de plussubsidie krijgen. 

 

Onderzoek gebruik kinderopvang 

Er is wel nog werk aan de winkel. Uit onderzoek naar het gebruik van kinderopvang blijkt dat 

kansarme gezinnen en gezinnen met een moeder met een migratieachtergrond nog steeds veel 

minder regelmatig gebruik maken van kinderopvang. 

 

Aanpak 2019-2020 

De nieuwe Vlaamse Regering wil de toepassing van de voorrangsregels evalueren met specifieke 

aandacht voor: 

• de effectieve voorrang voor kinderen van werkende ouders; 

• ouders die een opleiding volgen binnen een traject naar werk.  

 

  

Opvolging voorrangsgroepen en kwetsbare gezinnen 

2018-2020 

https://www.kindengezin.be/cijfers-en-rapporten/rapporten/kinderopvang/babys-en-peuters/#Gebruik


Daarom besliste Kind en Gezin om in 2020: 

• eerst werk te maken van een grondige evaluatie van de toepassing van de voorrangsregels. 

Om die reden zullen we ook voor 2019 bij iedereen de gegevens van het bereik van 

voorrangsgroepen en kwetsbare gezinnen opvragen.  

• geen handhaving te doen bij subsidiegroepen met inkomenstarief die in 2018 geen 20% 

voorrangsgroepen hebben bereikt; 

• verdere stappen te zetten in de handhaving bij subsidiegroepen met plussubsidie die in 2020 

geen 30% kwetsbare gezinnen behalen. De organisatoren van subsidiegroepen met 

plussubsidies die de 30% niet hebben behaald in 2018, krijgen binnenkort hierover meer 

informatie. 

 

Meer informatie over voorrangsgroepen 

 

Op de website vind je meer informatie, inspiratie en tips. 

https://www.kindengezin.be/kinderopvang/sector-babys-en-peuters/subsidies-en-financieel/subsidie-inkomenstarief/#Voorrangsgroepen

