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Beste organisator,  

In deze snelinfo vind je informatie over  

• de indexaanpassing  

• aanpak van personeelstekort in 2023 

• geen handhaving op bepaalde subsidievoorwaarden 

• de verhoogde subsidiebedragen voor VIA koopkrachtondersteuning 

• de bijkomende subsidie voor flexibele gezinsopvang 

• de berekeningsmodules voor je saldo 2022 en subsidies 2023 

• de overstap naar een nieuw boekhoudsysteem 

 

In de nieuwsbrief van november kon je info lezen over: 

• de overschakeling van subsidie trap 2B naar subsidie trap 2A  

• de stijging van het bedrag van de basissubsidie (trap 1) 

• de oproepen die zullen volgen over: 

o de plaatsen groepsopvang van trap 0 waarvoor men de basissubsidie (trap 1) zal kunnen 
aanvragen 

o de plaatsen van trap 1 waarvoor men de subsidie inkomenstarief (trap 2A) zal kunnen 
aanvragen 

 

INDEXAANPASSING 

Eind oktober 2022 is de spilindex overschreden. De subsidiebedragen kinderopvang zijn vanaf 1 december 
2022 aangepast.   

Ook in november is de spilindex overschreden. De subsidiebedragen kinderopvang worden vanaf 1 januari 
2023 opnieuw verhoogd.    

https://www.kindengezin.be/nl/nieuwsbrieven/kinderopvang/nieuwsbrief-kinderopvang-november-2022
https://www.kindengezin.be/nl/professionelen/sector/kinderopvang/subsidies-en-financieel#anchored-section-1
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AANPAK VAN CONCREET PERSONEELSTEKORT IN 2023 
Door de aanhoudende personeelskrapte op de arbeidsmarkt kan je als organisator geconfronteerd 
worden met een tekort aan medewerkers. Dat maakt het moeilijk om de gebruikelijke dienstverlening te 
blijven aanbieden.  

In 2023 zetten we de aanpak van 2022 verder. In de snelinfo van juni gaven we een kader over hoe je 
daar als organisator mee kan omgaan. Belangrijk is dat de kwaliteit in de opvang gegarandeerd blijft. Ook 
bij personeelstekort moet voldaan worden aan de voorwaarden rond personeelsinzet, aanwezige kinderen 
en grootte van de leefgroep. 

Opgroeien zal in 2023 geen maatregelen nemen als je door personeelstekort: 

• de minimale bezettingsgraad van 80% niet haalt 
• minder dagen of uren open bent. 
 

Voorwaarden 

• Het moet gaan om personeelstekort. 
• Je doet de nodige inspanningen om toch de gebruikelijke dienstverlening te garanderen. 
• Je meldt deze situaties aan Opgroeien via de meldfiche. 

o Het volstaat om maximaal éénmaal per week op locatieniveau aan te geven welke maatregel 
je genomen hebt en wat de reden van het personeelstekort is.  

 

GEEN HANDHAVING OP BEPAALDE 
SUBSIDIEVOORWAARDEN IN 2022 

Tijdens de pandemie in 2020 en 2021 besloot Opgroeien niet te handhaven op de bezettingscijfers en 
bepaalde andere subsidievoorwaarden. 

Begin 2022 kampten we nog met de gevolgen van de pandemie. Daarnaast heeft de krapte in de 
arbeidsmarkt in 2022 ook een impact op de kinderopvang. Daarom zal Opgroeien ook voor 2022 geen 
handhaving starten als niet voldaan wordt aan deze subsidievoorwaarden: 

• Basissubsidie (trap 1):  
o het minimaal aantal op te vangen kinderen 
o de minstens 220 openingsdagen 

• Subsidie inkomenstarief (trap 2): 
o het minimaal te behalen bezettingspercentage van 80% 
o de minstens 220 openingsdagen van 11 uur 
o het bereik van voorrangsgroepen 

• Plussubsidie (trap 3): 
o het bereik van kwetsbare gezinnen 

• Dringende opvangplaatsen:  
o het te bereiken aantal kinderen 

• Modules ruime openingsmomenten: 

https://www.kindengezin.be/sites/default/files/2022-06/personeelstekort-aanpak.pdf
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=guHPEypkDki8il7PZdsKoDIVf_ZBGPxKnxinO7X1n3hUMUVGSkZLT00zNlFWSkhTWU9FRjFVMk1CVC4u


o het minimaal te realiseren prestaties 
 

Deze maatregel geeft aan organisatoren de ruimte om voor 2023 op een stabiele basis verder te werken 
aan kwaliteitsvolle opvang. We verwachten wel inspanningen om voor 2023 wel te voldoen aan deze 
subsidievoorwaarden.  

Intussen is samen met de sector het traject opgestart dat zal leiden tot een toekomstplan en tot concrete 
voorstellen om de kinderopvang en de gezinsopvang te versterken. 

SUBSIDIEBEDRAGEN VOOR VIA 
KOOPKRACHTONDERSTEUNING VERHOGEN 

Binnenkort ontvangen private organisatoren van de groep- en gezinsopvang een bijkomend bedrag voor 
VIA koopkrachtondersteuning. Ook de private buitenschoolse opvangvoorzieningen die de 
‘transitiesubsidie erkend’ ontvangen, krijgen hiervoor een bijkomend bedrag.  

VIA 6 bevat middelen om de koopkracht van de private kinderopvangsectoren te ondersteunen. Deze 
middelen werden in 2021 verdeeld, met uitzondering van een voorziene correctiebuffer.  

Na onderhandeling met de sociale partners is beslist om: 

• het basisbedrag en de aanvullende bedragen voor de koopkrachtondersteuning te verhogen; 
• de correctiebuffer op dezelfde manier te verdelen, met ingang vanaf 1 januari 2022.  
 
De nieuwe subsidiebedragen krijgen ook alle indexverhogingen van 2022. 

BIJKOMENDE SUBSIDIE VOOR FLEXIBELE GEZINSOPVANG 

De subsidie voor flexibele gezinsopvang wordt betaald via een gesloten budget. Als er na de afsluiting van 
het subsidiejaar nog resterend budget beschikbaar is, verdeelt Opgroeien dit over de organisatoren die in 
dat jaar recht hadden op deze subsidie.  

Het restbedrag voor 2021 is bekend. Voor het subsidiejaar 2021 ontvang je een bijkomende subsidie voor 
flexibele gezinsopvang: 

• 2,15 euro per flexibele opvangprestatie 
• van 1-1-2021 tot en met 30-9-2021: 2,14 euro per gesubsidieerde T2 plaats 
• van 1-10-2021 tot en met 31-12-2021: 2,18 euro per gesubsidieerde T2 plaats. 

 

De precieze berekening vind je terug in de brochure subsidieberekening baby’s en peuters. 

 

https://www.kindengezin.be/sites/default/files/2021-08/subsidies-babys-en-peuters.pdf
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BEREKEN JE SALDO 2022 OF RAAM JE SUBSIDIES 2023 

De berekeningsmodules voor 2022-2023 en de nieuwe prestatiecalculator zijn beschikbaar op de 
website.  

Let op! Voor de raming van je subsidies 2023 wordt al rekening gehouden met verwachte verhoging van 
de subsidies. Deze verhoging moet nog worden goedgekeurd door de Vlaamse Regering.   

OVERSTAP NIEUW BOEKHOUDSYSTEEM 

Op 1 januari 2023 stapt Opgroeien over naar een nieuw boekhoudsysteem, dat gebruikt wordt door alle 
agentschappen van de Vlaamse overheid. We beperken de gevolgen voor de betaling van subsidies aan 
organisatoren zoveel mogelijk. Toch zijn er een aantal wijzigingen verbonden aan het nieuwe systeem.  

NIEUW REKENINGNUMMER 

De procedure om een nieuw rekeningnummer door te geven wijzigt. Een nieuw rekeningnummer geef je 
door via een formulier en staaf je met een bankattest. De procedure en nodige standaarddocumenten 
vind je in de loop van december 2022 terug op de website. 

REGULARISATIES 

Opgroeien berekent je saldo voor de meeste subsidies in het eerste kwartaal van het jaar dat volgt op het 
jaar in kwestie. Je krijgt nadien tot 30 november de tijd om aanpassingen aan je gegevens 
(opvangprestaties, jaarregistraties,...) door te geven. Begin december berekent Opgroeien dan een 
regularisatie waarbij alle aanpassingen worden verwerkt.  

Soms betekent deze regularisatie een negatief bedrag. Dit wordt dan verrekend met het voorschot van 
het 1ste kwartaal. Om te vermijden dat deze bedragen eind dit jaar openstaan bij de overstap naar het 
nieuwe boekhoudsysteem, voert Opgroeien de regularisatie voor 2021 tweemaal door: 

1. In september 2022 werd een eerste regularisatie voor het jaar 2021 berekend. Alle wijzigingen die
op dat moment waren bezorgd, zijn verwerkt en betaald of verrekend met het voorschot van het
4de kwartaal 2022.

2. In januari 2023 zal een tweede regularisatieberekening gebeuren, waarbij alle aanpassingen die je
na de eerste berekening en voor eind november doorstuurt, zullen worden verwerkt.

VOORSCHOTTEN 

De regelgeving stelt dat de voorschotten voor subsidies kinderopvang betaald worden in de eerste maand 
van elk kwartaal. Opgroeien streeft ernaar dit zo snel mogelijk te doen. Meestal vindt een groot deel van 
de betalingen voor het eerste kwartaal plaats op 2 januari.   

https://www.kindengezin.be/nl/professionelen/sector/kinderopvang/subsidies-en-financieel/subsidies-en-bezetting-berekenen
https://www.kindengezin.be/nl/professionelen/sector/kinderopvang/subsidies-en-financieel/subsidies-en-bezetting-berekenen
https://www.kindengezin.be/nl/professionelen/sector/kinderopvang/organisatie-en-administratie/alles-voor-mijn-subsidies-regelen#anchored-section-9


Met de overstap naar het nieuwe boekhoudsysteem, dringt een andere werkwijze zich op. Hierdoor zal de 
uitbetaling van de voorschotten van het 1ste kwartaal vanaf 2023 enkele dagen later plaatsvinden. 
Opgroeien doet het nodige om de uitbetalingen zo vlot mogelijk te laten verlopen.  
 

BETALINGEN EN BETAALBRIEF 

Tot op heden gebeuren betalingen per subsidiegroep. Vanaf 2023 zal 1 totaalbedrag worden uitbetaald 
per onderneming, namelijk de som van de te betalen bedragen van alle subsidiegroepen. 
 
De structuur van de betaalbrief zal er iets anders uitzien. Je vindt er zowel informatie op niveau van de 
onderneming als op niveau van de subsidiegroepen. 
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