
Subsidie voor energiekost van 2022 
////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 

Datum: 13/12/2022 
//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

Beste organisator, 

De Vlaamse regering voorziet een subsidie voor de extra energiekost van 2022 voor residentiële en niet-
residentiële instellingen in het beleidsdomein Welzijn, Volksgezondheid en Gezin. Ook kinderopvang van 
baby’s en peuters en kleuteropvang hebben recht op deze subsidie. Je zal deze subsidie ontvangen 
van Opgroeien. Het gaat om een forfaitaire subsidie om de gestegen energiekosten te vergoeden.  

VOOR WIE EN HOEVEEL? 

Deze subsidie wordt uitbetaald aan organisatoren met: 

 een vergunning voor kinderopvang van baby’s en peuters

 een kwaliteitslabel kleuteropvang

Je ontvangt: 

 een subsidie van 120 euro per vergunde kinderopvangplaats voor baby’s en peuters

 een subsidie van 70 euro per plaats op het kwaliteitslabel kleuteropvang

De uitbetaling van de subsidie gebeurt vóór het einde van het jaar. 

Opgelet: Als organisator ontvang je deze subsidie op voorwaarde dat de locatie een vergunning of 
kwaliteitslabel heeft op 1 juli 2022 en nog steeds actief is op 1 december 2022. Het aantal 
opvanginitiatieven waarvoor je deze subsidie krijgt is gelijk aan het aantal opvanginitiatieven waarvoor je 
een vergunning of kwaliteitslabel had op 1 juli 2022. 

WAARVOOR MAG JE DE SUBSIDIE GEBRUIKEN 

De subsidie dient als tussenkomst in de hogere energiekosten van 2022. Je mag deze gebruiken om de 
energiefacturen van de kinderopvang of kleuteropvang te betalen.  

Ben je een organisator van gezinsopvang of groepsopvang met samenwerkende onthaalouders, dan moet 
je de subsidie volledig overmaken naar de kinderbegeleiders. 
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WAT MOET JE DOEN OM DE SUBSIDIE TE KRIJGEN? 

Kreeg je al eerder subsidies van Opgroeien? 

Opgroeien zal de subsidies uiterlijk op 31 december 2022 automatisch aan de organisator betalen. Je moet 
deze subsidie dus niet aanvragen. 

Kreeg je nog NOOIT subsidies van Opgroeien? 

Wil je de subsidie ontvangen? Bezorg ten laatste op 15 januari 2023 je rekeningnummer en een 
bankattest aan je klantenbeheerder. 

FISCALITEIT: MOGELIJKHEID OM SUBSIDIE TE WEIGEREN 

Deze subsidie volgt in principe de normale regels voor fiscaliteit en wordt op fiscaal vlak op dezelfde 
manier behandeld als de andere subsidies die je ontvangt.  

Voor onthaalouders sui generis en aangesloten onthaalouders met het werknemersstatuut hebben we 
bevestiging gevraagd dat dit valt onder de belastingsvrije onkostenvergoeding. De vraag werd ook gesteld 
of het mogelijk is om deze subsidie voor organisatoren ook vrij te stellen. 

WIL JE DE SUBSIDIE NIET ONTVANGEN? 

Stuur ten laatste 30 juni 2023 een e-mail met de gegevens van je organisatie en de mededeling dat je de 
subsidie weigert naar budget.kinderopvang@kindengezin.be. Als je het bedrag intussen ontvangen hebt, 
stort het dan onmiddellijk terug met als mededeling 'naam organisator - energiekost' 

Dubbele subsidiëring kan sowieso niet. Heb je van een andere instantie van de Vlaamse overheid een 
tussenkomst in de verhoogde energiekost ontvangen, laat via bovenstaand e-mailadres weten dat je deze 
subsidie weigert. 

VRAGEN? 

Contacteer je klantenbeheerder. 

Vriendelijke groeten 

Team Voorzieningenbeleid 
Opgroeien 

https://www.kindengezin.be/sites/default/files/2021-12/rekeningnummer-nieuw-verklaring-bank.docx
mailto:budget.kinderopvang@kindengezin.be
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