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Oproep bijkomende plaatsen met subsidie inkomenstarief 
(trap 2A) in 16 gemeenten 

/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 

Datum: 28/10/2022 

Je kan een aanvraag indienen voor nieuwe plaatsen met subsidie inkomenstarief (trap 2A) 
in: 

• 10 geselecteerde gemeenten die de nood aan bijkomende opvangplaatsen aantoonden op 
basis van cijfers van het Lokaal Loket Kinderopvang; 

• 6 gemeenten waar eerder toegekende subsidiebeloftes binnen de 
meerjarenprogrammatie niet werden gerealiseerd. 

 

Concreet kan je enkel een aanvraag doen voor deze gemeenten (tabel 1): 

Gemeente 

Aantal beschikbare  
nieuwe plaatsen met  
subsidie inkomenstarief 

Waarom komt deze gemeente in aanmerking? 

Aalst 8 Selectie op basis van cijfers en werking Lokaal Loket 

Asse 9 Selectie op basis van cijfers en werking Lokaal Loket 

Genk 9 Selectie op basis van cijfers en werking Lokaal Loket 

Grimbergen 9+1=10 
Selectie op basis van cijfers en werking Lokaal Loket (9) 
+ niet gerealiseerde subsidiebelofte (1) 

Hamme 10 Niet gerealiseerde subsidiebelofte 

Harelbeke 10 Niet gerealiseerde subsidiebelofte 

Lokeren 1 Niet gerealiseerde subsidiebelofte 

Leuven 9 Selectie op basis van cijfers en werking Lokaal Loket 

Mechelen 33 Niet gerealiseerde subsidiebelofte 

Sint-Niklaas 9 Selectie op basis van cijfers en werking Lokaal Loket 

Sint-Pieters-Leeuw 18 Selectie op basis van cijfers en werking Lokaal Loket 

Turnhout 18 Selectie op basis van cijfers en werking Lokaal Loket 

Wetteren 18 Selectie op basis van cijfers en werking Lokaal Loket 

Zonhoven 7 Niet gerealiseerde subsidiebelofte 

Zottegem 18 Selectie op basis van cijfers en werking Lokaal Loket 
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WAT VOORAF GING 

GEMEENTEN DIE DE NOOD AANTOONDEN OP BASIS VAN DE CIJFERS 
VAN HET LOKAAL LOKET  

De Vlaamse Regering voorziet 10 % van het totale budget voor nieuwe plaatsen inkomenstarief 
voor gemeenten of steden die op basis van cijfers van het Lokaal Loket Kinderopvang de nood 
aan bijkomende opvangplaatsen aantonen. Het gaat om 125 plaatsen in 2022 en 125 plaatsen in 
2023. 

Op basis van gerapporteerde cijfers door de loketten kinderopvang werden 20 gemeenten 
geselecteerd. Deze 20 gemeenten konden een aanvraag doen voor bijkomende opvangplaatsen 
met subsidie inkomenstarief. Opgroeien maakte een rangschikking op basis van de aanvraag en 
een jurygesprek over de werking van het loket. De 10 hoogst gerangschikte gemeenten komen in 
aanmerking voor in totaal 125 bijkomende opvangplaatsen met subsidie inkomenstarief.  
 
Deze gemeenten zijn aangeduid in het groen in de tabel 1. 
 

GEMEENTEN VOOR DE HERINZET VAN NIET GEREALISEERDE 
SUBSIDIEBELOFTEN 

In oktober 2020 deed Opgroeien de oproep voor bijkomende opvangplaatsen met subsidie 
inkomenstarief. In 6 gemeenten werden 1 of meerdere subsidiebeloften niet gerealiseerd. Hierdoor 
is er nog budget voor ongeveer 62 plaatsen.  
 
Deze gemeenten zijn aangeduid in het vet in de tabel 1. 

VOORWAARDEN VOOR DE AANVRAAG 

WIE KAN EEN AANVRAAG DOEN? 

 
Elke organisator die in één van de 16 gemeenten uit tabel 1 bijkomende plaatsen met subsidie 
inkomenstarief wil realiseren, kan een aanvraag doen.  

Deze oproep richt zich vooral op groepsopvang, maar aanvragen voor gezinsopvang zijn 
mogelijk. Het aantal beschikbare plaatsen in de gemeente blijft hetzelfde. Een gezinsopvang kan 
dus niet meer plaatsen in die gemeente realiseren. 

Je kan geen aanvraag doen voor gemeenten die niet geselecteerd zijn.  
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OVER WELKE PLAATSEN EN HOVEEL PLAATSEN GAAT HET? 

Enkel aanvragen voor nieuwe opvangplaatsen zijn ontvankelijk. 

 
Een nieuwe opvangplaats is een plaats die op het moment van de oproep van 28 oktober 2022 
nog niet vergund of opgestart was. Een plaats die vóór 28 juli 2022 (3 maand voor de oproep) al 
vergund en opgestart was, maar intussen is gestopt, beschouwen we niet als een ‘nieuwe plaats’. 
 
Aanvragen voor omschakeling van bestaande plaatsen zullen als onontvankelijk verklaard 
worden. 
 
In tabel 1 vind je het aantal plaatsen dat per gemeente beschikbaar is. 
 

OVER WELKE TRAP VAN INKOMENSTARIEF GAAT HET? 

 
In de regelgeving is voorzien dat plaatsen groepsopvang die vanaf 1 april 2021 worden toegekend 
het hoogste trap 2A-tarief krijgen. Maar de organisator kan voor groepsopvang trap 2B-
tarief aanvragen 1.  

 

 

 

 

 

 
1 De toekenning van bijkomende plaatsen aan het hoogste tarief T2A zou tot gevolg kunnen hebben dat de organisator 
moet voldoen aan de loon- en arbeidsvoorwaarden van het paritair comité 331 (enkel voor de private sector), ook als 
een minderheid van de plaatsen het tarief T2A krijgt. De organisator kan daarom vragen om bijkomende plaatsen aan 
T2B tarief. Die optie blijft behouden in deze oproep, ondanks de mededeling van de minister dat het subsidieverschil 
tussen T2A en T2B zal verdwijnen. De subsidieregelgeving is namelijk nog niet aangepast. 

Meer informatie kan je terugvinden op de website: 
• Basissubsidie: brochure subsidies  
• Subsidie inkomenstarief  

 

https://www.kindengezin.be/img/subsidies-baby-en-peuters.pdf
http://www.kindengezin.be/kinderopvang/sector-babys-en-peuters/subsidies-en-financieel/subsidie-inkomenstarief
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HOE DIEN IK EEN AANVRAAG IN?  

Dien je aanvraag in uiterlijk woensdag 30 november 2022(2).  

 
• Bezorg het ingevulde aanvraagformulier via e-mail aan uitbreiding.kinderopvang@kindengezin.be. 

Het formulier vind je op de website van Kind en Gezin.  
 

• Geef in je aanvraag aan op welk adres/locatie je de aangevraagde plaatsen zal realiseren. Per locatie 
moet je een aparte aanvraag indienen. 
 

o Op de aanvraag vul je in voor hoeveel plaatsen je subsidie aanvraagt. Je kan zowel een minimum als 
een maximum aantal plaatsen inkomenstarief aanvragen.  
o Voordeel: je kan het aantal plaatsen aangeven dat je niet wil of kan realiseren, bv. omdat het 

financieel niet haalbaar zou zijn.  
o Denk daarbij na of je voor alle vergunde plaatsen in de locatie de subsidie inkomenstarief wil of als 

je wil werken met een mix van plaatsen met vrije prijs en plaatsen met inkomenstarief.  
Meer info over dit IKT-mix systeem. 

 

o Geef een voorziene startdatum en een concreet en realistisch tijdspad om de startdatum te 
halen. 
o Geef duidelijk aan wanneer je de subsidiebelofte plant om te zetten in een subsidietoekenning en 

hoe je die timing zal halen.  
o Hou hierbij rekening met de stappen die je nog moet zetten om aan de subsidievoorwaarden te 

voldoen.  
o Opgroeien maakt een inschatting of het tijdspad realistisch is. Concreet gaat het onder meer over 

de stappen die nodig zijn om deze subsidievoorwaarden te realiseren: 
 De locatie groepsopvang is minstens 220 dagen per jaar open, minstens 11 openingsuren 

per dag.  
 Elke kinderbegeleider heeft een attest van actieve kennis van het Nederlands: 

- voor luisteren en gesprekken ERK-niveau B1;  
- voor lezen en schrijven ERK-niveau A2.  

 
2 Aanvragen moeten uiterlijk op woensdag 30 november 2022 2022 om 23u59 aangekomen zijn bij Opgroeien. 

Let op: als je een hoog minimumaantal opgeeft, loop je het risico dat je niet in aanmerking komt als 
er nog te weinig plaatsen beschikbaar zijn na het doorlopen van andere, hoger gerangschikte 
aanvragen in de gemeente.  
Als het minimum aantal plaatsen dat je opgeeft hoger is dan het maximale beschikbaar aantal 
plaatsen in de gemeente (zie tabel 1), dan wordt je aanvraag uitgesloten omdat het gevraagde 
minimum niet kan worden toegekend.  
 

mailto:uitbreiding.kinderopvang@kindengezin.be
https://www.kindengezin.be/nl/professionelen/sector/kinderopvang/communicatie-van-opgroeien/oproepen-en-beslissingen#anchored-section-5
https://www.kindengezin.be/nl/professionelen/sector/kinderopvang/subsidies-en-financieel/subsidies-inkomenstarief-en-ikt-mix
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 Als de organisator meer dan 1 vergunde locatie heeft, dan heeft de organisator 
rechtspersoonlijkheid. 

 De ouders betalen inkomenstarief en betalen voor gereserveerde opvangdagen. Zij krijgen 
tijdig de nodige info over dit systeem. 

 De organisator heeft een toewijzingsbeleid en bereikt voldoende ouders uit de 
voorrangsgroepen. 

 De organisator maakt een jaarlijkse begroting met een overzicht van voorzienbare 
inkomsten en uitgaven voor de kinderopvang. 

 De organisator heeft een enkelvoudige of dubbele boekhouding (dubbel als het totaal 
jaarlijks bedrag van subsidies van Opgroeien meer dan 200.000 euro is). 

o Geef ook aan of je infrastructuursubsidies wil aanvragen bij VIPA voor het realiseren van je 
infrastructuur. Meer info vind je op de website van VIPA zelf. Als je VIPA-infrastructuursubsidies wil 
aanvragen, hou daar rekening mee in het tijdspad dat je opgeeft. 
Opgroeien zal maximaal afstemmen met VIPA om goed bouwdossiers op te volgen die 
samenhangen met nieuwe plaatsen.  

 
 

• Informeer zelf het lokaal bestuur over je aanvraag uiterlijk woensdag 30 november 2022(3). 
Anders wordt je aanvraag uitgesloten!  
Het lokaal bestuur mag in twee situaties een gemotiveerd negatief advies geven over je aanvraag: 

o als je weigert mee te werken aan het lokaal loket, ondanks de vergunningsvoorwaarde die je 
daartoe verplicht; 

o als het lokaal bestuur aantoont dat er geen bijkomende nood is aan plaatsen met 
inkomenstarief. 

 
Het lokaal bestuur kan een positief advies uitbrengen met een score. Die score wordt gegeven op 
basis van vooraf opgestelde criteria4.  
Opgroeien zal rekening houden met het advies van het lokaal bestuur als het advies van het lokaal 
bestuur voldoende kwaliteitsvol is. Deze score weegt zwaar door in de beslissing wie uiteindelijk de 
plaatsen krijgt toegekend in de gemeente. Meer info hierover vind je in het beslissingskader. 
 
 

 
3 Aanvragen moeten uiterlijk op woensdag 30 november 2022 om 23u59 aangekomen zijn bij Opgroeien. 

4 Het lokaal bestuur moest de criteria uiterlijk 30/10/2022 vastleggen en bekend maken. 

Een haalbare realisatiedatum is belangrijk, omdat de subsidiebelofte bij toekenning maar geldig is 
tot 3 maanden na de voorziene realisatiedatum. Opgroeien kan de subsidiebelofte slechts één keer 
op gemotiveerd verzoek met 6 maanden verlengen. 
 
Het is sowieso niet mogelijk om vroeger te starten dan 1 maart 2023.  
 

https://www.departementwvg.be/vipa
https://www.kindengezin.be/nl/professionelen/sector/kinderopvang/communicatie-van-opgroeien/oproepen-en-beslissingen#anchored-section-5
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WAT DOET OPGROEIEN NA HET ONTVANGEN VAN DE 
AANVRAAG? 

Opgroeien beoordeelt de aanvragen aan de hand van het beslissingskader 
 
Opgroeien: 

• bezorgt via e-mail een ontvangstbevestiging 
• doet een controle op de volledigheid. Als de aanvraag onvolledig is, melden we dit zo snel mogelijk 

elektronisch aan de organisator. Vanaf die melding krijg je maximaal 30 kalenderdagen om de 
aanvraag te vervolledigen en is de beslissingstermijn van Opgroeien zolang opgeschort.  

• onderzoekt, uiterlijk 30 kalenderdagen na de datum van de ontvangst van het aanvraagformulier, of je 
aanvraag ontvankelijk is of niet. Er wordt geen herinnering bezorgd om de aanvraag te 
vervolledigen. 

• neemt uiterlijk in 28 februari 2023 een beslissing over je aanvraag 

 

MEER WETEN  

• Info over de subsidies  

• Oproep, formulier, criteria 

 

VRAGEN 

Met vragen over de voorwaarden voor de subsidie inkomenstarief en over de aanvraag kan je bij je 
klantenbeheerder terecht. 

 
Datum: 18/03/2020 
 

 

https://www.kindengezin.be/nl/professionelen/sector/kinderopvang/communicatie-van-opgroeien/oproepen-en-beslissingen#anchored-section-5
https://www.kindengezin.be/nl/professionelen/sector/kinderopvang/subsidies-en-financieel
https://www.kindengezin.be/nl/professionelen/sector/kinderopvang/communicatie-van-opgroeien/oproepen-en-beslissingen#anchored-section-5
https://www.kindengezin.be/nl/professionelen/sector/kinderopvang/communicatie-van-opgroeien/oproepen-en-beslissingen#anchored-section-5
https://www.kindengezin.be/nl/professionelen/contact
https://www.kindengezin.be/nl/professionelen/contact
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