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Beste organisator, 
 
In deze snelinfo vind je informatie over: 
 
• de herinzet van vrijgekomen subsidies inkomenstarief 
• de subsidie voor een tijdelijke vervangcapaciteit 

Op vrijdag 9 december gaf de Vlaamse Regering principiële goedkeuring aan een aantal 
wijzigingen. De maatregel is nu ook van toepassing na stopzetting door de organisator zelf 
omwille van faillissement of overmacht (bv. door brand). Ook de periode waarop deze 
subsidie kan worden ingezet, is verlengd. Deze wijzigingen staan aangeduid in het blauw en 
zijn onder voorbehoud van definitieve goedkeuring. 
 

 

HERINZET VRIJGEKOMEN MIDDELEN INKOMENSTARIEF  
 
De Vlaamse Regering keurde een aantal maatregelen principieel goed die de definitieve herinzet 
van vrijgekomen middelen mogelijk maakt.  
  
Subsidies inkomenstarief (trap 2) die vrijkomen naar aanleiding van een 
handhavingsmaatregel van Opgroeien, een faillissement of plotse stopzetting van een 
organisator, kunnen voortaan door Opgroeien snel in dezelfde buurt opnieuw worden verdeeld.   
 
Deze subsidiëring zal nieuw aanbod stimuleren en mogelijk maken. Zo kan snel tegemoet worden 
gekomen aan de acute noden van gezinnen en wordt de impact op het familiaal, sociaal en 
economisch leven van deze gezinnen zo goed mogelijk beperkt.  
 
De bedoeling is om de vrijgekomen middelen snel in de oorspronkelijke buurt opnieuw in te 
zetten, zodat er een duurzame oplossing kan geboden worden aan de getroffen gezinnen.  
 
Na het advies van de Raad van State verwachten we begin januari de definitieve goedkeuring 
van dit besluit van de Vlaamse Regering, zodat Opgroeien dat daarna kan toepassen.  
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SUBSIDIE VOOR TIJDELIJKE VERVANGCAPACITEIT 
 
De Vlaamse Regering keurde op 7 oktober het ontwerpbesluit over de tijdelijke vervangcapaciteit 
goed. Deze actie is een eerste stap in de realisatie van één van de aanbevelingen van de 
parlementaire onderzoekscommissie naar de veiligheid in de kinderopvang1. Op vrijdag 9 
december gaf de Vlaamse Regering principiële goedkeuring aan een aantal wijzigingen aan dit 
ontwerpbesluit. De veranderingen staan aangeduid in het blauw en zijn onder voorbehoud van 
definitieve goedkeuring. 
 
De maatregel kwam er om de impact te beperken voor gezinnen wiens baby of peuter 
opgevangen wordt in een opvang waarvan de vergunning door Opgroeien is opgeheven of 
geschorst en die in de onmiddellijke omgeving geen alternatieve opvangplaats vinden. Deze 
maatregelen zijn ook van toepassing bij een stopzetting door de organisator zelf omwille 
van faillissement of overmacht (bv. bij brand). 
 
Organisatoren die toestemming hebben en aan de voorwaarden voldoen, kunnen een subsidie 
krijgen voor de realisatie van tijdelijke vervangcapaciteit. De lokale besturen en Lokale 
Loketten nemen hierin een coördinerende rol op en vragen toestemming aan Opgroeien.  
 
Het besluit is van toepassing vanaf 1 september 2022 tot en met 31 december 2024. 
 
 

Hoeveel bedraagt de subsidie en hoe lang loopt ze? 
 
Voor de opvang tijdelijke vervangcapaciteit bedraagt de subsidie: 
• 70 euro per opgevangen kind per volle opvangdag 
• 42 euro per opgevangen kind per halve opvangdag 
 
De subsidie wordt verminderd met het bedrag dat aan de gezinnen wordt gefactureerd. 
 
De subsidie wordt toegekend voor een beperkte periode en is dus tijdelijk.  
 
De tijdelijke vervangcapaciteit loopt: 
• voor de periode van schorsing van de vergunning  
• of tot uiterlijk 12 maanden na  

o de opheffing van de vergunning door Opgroeien 
o de stopzetting door de organisator zelf omwille van faillissement of overmacht. 

 
Deze periode kan éénmalig met 6 maanden verlengd worden op basis van een gegronde 
motivatie. 
 
Als de gesloten opvanglocatie subsidies inkomenstarief had en deze subsidie is opnieuw 
toegekend in de buurt, stopt de subsidie tijdelijke vervangcapaciteit.  
 

 
1 “het voorzien van ondersteuning inzake flankerend beleid voor ouders, de organisator en de 
medewerkers wanneer de voorlopige handhavingsmaatregel op basis van het 
voorzorgsprincipe een impact heeft op de opvangcapaciteit en inkomen.” 
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Wat zijn de voorwaarden? 
 

1. HET LOKAAL BESTUUR MOET EERST EEN TOESTEMMING TOT 
SAMENWERKING VAN OPGROEIEN HEBBEN 

 
Als je als organisator subsidie wil ontvangen voor tijdelijke vervangcapaciteit, moet het lokaal 
bestuur vooraf van Opgroeien een toestemming krijgen voor de samenwerking tussen het lokaal 
bestuur en jou als organisator. 
 
Voorwaarden voor de toestemming: 
• De aanvraag wordt ingediend door het lokaal bestuur met het aanvraagformulier van 

Opgroeien. 
• Je hebt een vergunning voor de opvang van baby’s en peuters. Deze vergunning is niet 

noodzakelijk toegekend aan een locatie in de gemeente waar de opvang wordt gesloten. Je 
hoeft nog niet actief te zijn in de gemeente.  

• Er loopt tegen jou als organisator geen handhavingstraject dat voor deze toestemming 
relevant is. 

• Er zijn geen tegenindicaties gekend over jou als organisator die de toestemming in de weg 
staan. 

 
 
Samenwerken met anderen 
 
Voor de exploitatie wordt uitgegaan van organisatoren die al een vergunning kinderopvang 
hebben.  
 
Je kan wel samenwerken met anderen die erkend zijn in andere sectoren (bv. jeugdhulp, 
gehandicaptensector, jeugdwerk, …). Zij kunnen bijvoorbeeld tijdelijk infrastructuur, personeel of 
andere middelen en expertises ter beschikking stellen.  
 
 
Rol van het lokaal bestuur en Lokaal Loket Kinderopvang 
 
Het Lokaal Loket Kinderopvang 
• registreert, bundelt en analyseert de opvangnoden van gezinnen die ontstaan door de 

sluiting van de kinderopvang, na schorsing of opheffing van de vergunning of na stopzetting 
door de organisator zelf omwille van faillissement of overmacht. Ook gezinnen met een 
geschreven overeenkomst voor deze opvang komen in aanmerking 

• ondersteunt deze gezinnen in de toeleiding naar het beschikbare opvangaanbod 
 

In gemeenten zonder Lokaal Loket neemt het lokaal bestuur deze opdracht op. Dat lokaal 
bestuur 
• gaat in overleg met de organisatoren 
• onderzoekt wie tijdelijke vervangcapaciteit kan organiseren, indien nodig 
• dient een aanvraag tot toestemming in bij Opgroeien 

 
Je kan niet verplicht worden om tijdelijke vervangcapaciteit te organiseren.  
 
De aanvraag is niet éénmalig. Er kan bv. een tweede aanvraag worden ingediend omdat je later 
beslist om in te stappen.  
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2. JE VOLDOET AAN DE SUBSIDIEVOORWAARDEN 
 
• Opgroeien gaf toestemming voor tijdelijke vervangcapaciteit van baby’s en peuters voor de 

opvanglocatie waarvoor je de aanvraag indient. 
• De ouders hebben nood aan opvang van hun baby of peuter door de sluiting van de 

kinderopvang na schorsing of opheffing van de vergunning of na stopzetting door de 
organisator zelf omwille van faillissement of overmacht. 

• Je voldoet voor de realisatie van de tijdelijke vervangcapaciteit van baby’s en peuters aan de 
werkingsvoorwaarden vermeld in het Vergunningsbesluit.  
Uitzondering: je moet geen buitenruimte hebben en geen specifiek brandveiligheidsattest. 

 
 

Hoeveel betalen de gezinnen?  
 
De gezinnen betalen: 
 
• per volle opvangdag 

o als ze inkomenstarief betaalden: het inkomenstarief 
o als ze vrije prijs betaalden: dat bedrag verminderd met 3,46 euro 

(=kinderopvangtoeslag). In de vervangcapaciteit wordt geen kinderopvangtoeslag 
toegepast. 

 
• per halve opvangdag: 60% van de hierboven vermelde bedragen. 
 
 

Hoe vraag je de subsidie aan? 
 
Je dient elke maand een nieuwe aanvraag in voor subsidies via het formulier van Opgroeien. Je 
krijgt op basis hiervan maandelijks een beslissing.  
 
Je vindt het formulier en de procedure op de website van Kind en Gezin. 
 
 

Vragen en ondersteuning 
 
Bekijk de veelgestelde vragen 
 
Toch nog vragen? Neem contact op met je klantenbeheerder of 
ko.vervangcapaciteit@opgroeien.be. 
 

https://codex.vlaanderen.be/PrintDocument.ashx?id=1023552&datum=&geannoteerd=false&print=false
https://www.kindengezin.be/nl/professionelen/sector/kinderopvang/organisatie-en-administratie/alles-voor-mijn-subsidies-regelen#anchored-section-3
https://www.kindengezin.be/sites/default/files/2022-12/Tijdelijke%20vervangcapaciteit%20FAQ.pdf
mailto:ko.vervangcapaciteit@opgroeien.be
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