
 
Beslissingskader voor omschakeling van bestaande kinderopvangplaatsen 
groepsopvang met basissubsidie (trap 1) naar kinderopvangplaatsen met 
subsidie inkomenstarief (trap 2) 

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

Datum: 22/02/2023 

INLEIDING 

Deze oproep heeft als doel bestaande vergunde plaatsen groepsopvang met basissubsidie om te 
schakelen naar de subsidie inkomenstarief. De Vlaamse Regering wil hiermee de sector verder  
versterken en het aandeel van plaatsen met subsidie inkomenstarief verhogen.. 

Voor de omschakeling is een totaal bedrag voorzien van 33 miljoen euro1.  

• Er is een voorafname van 10 miljoen euro voor Antwerpen, Gent en het tweetalig gebied Brussel-
hoofdstad: voor deze steden volgt in maart een aparte oproep. 

• Voor Vlaanderen (zonder Antwerpen en Gent) is 23 miljoen euro voorzien. Hiermee kunnen ongeveer 
kunnen +/- 2.100 plaatsen2 omschakelen naar de subsidie inkomenstarief.  

 
Plaatsen groepsopvang komen in aanmerking als de plaatsen: 
• op het moment van de oproep vergund zijn 
• én een basissubsidie hebben, maar nog geen subsidie inkomenstarief, Ook plaatsen waarvoor een 

organisator ten laatste op 31 maart 2023 een belofte voor basissubsidie heeft of uiterlijk op 24 maart 
2023 een aanvraag indiende voor een subsidiebelofte voor de basissubsidie in het kader van de oproep 
tot omschakeling van opvangplaatsen zonder subsidie naar opvangplaatsen met basissubsidie, komen 
in aanmerking (deze laatste uiteraard alleen als op basis van hun aanvraag de basissubsidie toegekend 
wordt. 

• én gelegen zijn in Vlaanderen met uitzondering van de steden Gent en Antwerpen. 
  

Plaatsen gezinsopvang komen niet in aanmerking voor deze omschakeling. De leefbaarheid van 
organisatoren groepsopvang staat nog meer onder druk omdat zij medewerkers moeten betalen en 
hogere kosten hebben, gelet op de grotere schaal van de opvang. 

 
1 1 Het budget voor de omschakeling naar subsidies inkomenstarief zal worden verhoogd met de restmiddelen uit de 
eerdere oproep voor de omschakeling naar de basissubsidie. 

2 Het aantal plaatsen is een schatting. De effectieve kostprijs hangt af van de geselecteerde aanvragen. 
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In dit beslissingskader vind je meer info over de voorwaarden en de procedure die Opgroeien regie 
volgt om de subsidiebeloftes toe te kennen in Vlaanderen (met uitzondering van Antwerpen en Gent). 

PROCEDURE 

 
 

FASE 1: ONTVANKELIJKHEID 

Opgroeien Regie gaat deze zaken na: 

1. Werd de aanvraag tijdig ingediend? De aanvraag moet uiterlijk ingediend zijn op 31 maart 20233. 
 

2. Werd de aanvraag via e-mail aan uitbreiding.kinderopvang@opgroeien.be bezorgd?  Aanvragen 
die op papier of op een ander mailadres worden bezorgd zijn niet ontvankelijk. 
 

3. Werd het juiste aanvraagformulier gebruikt en werd de aanvraag volledig ingevuld?  
 
• Werden de nodige bijkomende documenten waarnaar in het aanvraagformulier wordt gevraagd 

bezorgd? 

Als de organisator een aanvraag indient na een terugvordering, stopzetting, schorsing of 
vermindering van een subsidie, moet hij documenten bezorgen waaruit blijkt dat de reden voor 
die handhavingsbeslissing niet langer bestaat. 

• Door deze oproep wil de Vlaamse Regering een gelijker speelveld creëren met meer financiële 
mogelijkheden voor heel wat kinderopvanginitiatieven. De organisatoren duiden aan wat hun  
prioriteiten zijn indien ze de subsidie zouden krijgen. Meerdere opties zijn mogelijk: 

o betere verloning en arbeidsvoorwaarden; 
o meer opleidings- of ondersteuningsmogelijkheden; 
o versterken van pedagogisch beleid; 
o werken aan een betere kind-ratio. 

 

 
3 De aanvraag  moet uiterlijk op 31 maart 2023 om 23u59 aangekomen zijn bij Opgroeien Regie.  

De procedure verloopt in 5 fases: 

1. Ontvankelijkheid 
2. Uitsluiting 
3. Voorrang 
4. Sortering en rangschikking van de aanvragen 
5. Budgettaire toets 
 
 

mailto:uitbreiding.kinderopvang@opgroeien.be
https://www.kindengezin.be/kinderopvang/sector-babys-en-peuters/snelinfos-oproepen-verslagen/oproepen-en-beslissingen/#Oproep-2020-omschakeling-


Door deze vraagt krijgt Opgroeien Regie inzicht in de prioriteiten van organisatoren. De gekozen 
opties zijn geen wegingscriterium voor de beslissing om de subsidie al dan niet toe te kennen! 

• Bevat de aanvraag alle gegevens van artikel 59 van het Procedurebesluit van 9 mei 2014? Het 
gaat over deze informatie: 

1° de gegevens over de organisator:  
a) de naam, de rechtsvorm, het adres en het ondernemingsnummer van de organisator;  
b) de identiteitsgegevens en de contactgegevens, waaronder minstens de voor- en 
achternaam, het telefoonnummer en het e-mailadres van de contactpersoon van de 
organisator;  

2° de context van de aanvraag;  
3° de gewenste startdatum van de subsidies en hoe die realiseerbaar is;  
4° de gegevens over de subsidie die gevraagd wordt:  

a) welke subsidie gevraagd wordt;  
b) voor welke opvangvorm de subsidie gevraagd wordt; 
c) voor welke zorgregio of gemeente de subsidie gevraagd wordt;  
d) het gevraagde aantal subsidieerbare kinderopvangplaatsen;  

5° de gegevens over de wijze waarop de organisator de geplande realisatie van de gevraagde 
subsidie zal doen:  

a) als dat relevant is: de naam en het adres van de kinderopvanglocatie;  
b) de gegevens waaruit blijkt dat voldaan is aan de bepalingen van de algemene 
oproep, vermeld in artikel 58;  

6° een verklaring op erewoord over:  
a) het feit dat de persoon die de aanvraag doet, gemachtigd is om te handelen in naam 
van de organisator;  
b) de kennisname van de voorwaarden voor de specifieke dienstverlening, vermeld in 
het Subsidiebesluit van 22 november 2013;  

7° de datum en de handtekening van de organisator. 

 
4. Is het een aanvraag voor de juiste soort plaatsen? 

Is het een aanvraag voor omschakeling van bestaande plaatsen groepsopvang die aan al de volgende 
voorwaarden voldoen: 

- Het zijn bestaande plaatsen met basissubsidie. Hieronder worden volgende plaatsen begrepen:  
o kinderopvangplaatsen waarvoor de organisator op 31 maart 2023  beschikt over een 

subsidietoekenning voor de basissubsidie; 
o kinderopvangplaatsen waarvoor de organisator op 31 maart 2023 beschikt over een 

subsidiebelofte voor de basissubsidie; 
o kinderopvangplaatsen waarvoor de organisator uiterlijk op 24 maart 2023 een aanvraag 

indiende voor een subsidiebelofte voor de basissubsidie in het kader van de oproep van 20 
december 2022 voor de omschakeling van bestaande kinderopvangplaatsen zonder 
subsidie (trap 0) naar de basissubsidie (trap 1) en waarvoor Opgroeien regie uiterlijk op 1 
mei 2023 ook effectief een subsidiebelofte voor de basissubsidie toekent. 

- Het zijn bestaande plaatsen in een locatie groepsopvang; 
- Het zijn bestaande plaatsen die gelegen zijn in Vlaanderen met uitzondering van de steden Gent en 

Antwerpen. 

 Deze aanvragen zijn niet ontvankelijk: 
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- Aanvragen die geen omschakeling van bestaande plaatsen zijn. Dit zijn aanvragen voor plaatsen 
die op het moment van de oproep: 

o Nog niet vergund zijn of 
o Wel vergund zijn maar nog niet opgestart zijn. 

- Aanvragen voor bestaande plaatsen groepsopvang waarvoor de organisator: 
o geen subsidietoekenning of subsidiebelofte voor basissubsidie heeft uiterlijk op 31 maart 

2023 of 
o geen ontvankelijke aanvraag voor een subsidiebelofte voor de basissubsidie indiende 

uiterlijk 24 maart 2023 in het kader van de hoger vermelde oproep; 
- Aanvragen voor bestaande plaatsen gezinsopvang of groepsopvang door samenwerkende 

aangesloten onthaalouders; 
- Aanvragen voor bestaande plaatsen in het tweetalig gebied Brussel-Hoofdstad, Gent of 

Antwerpen.”; 

 
Voldoet de aanvraag niet aan 1 van deze 4 punten, ook nadat Opgroeien regie de mogelijkheid 
gaf om ze te vervolledigen binnen de bepaalde uiterste datum, dan wordt ze onontvankelijk 
verklaard. Opgroeien regie onderzoekt de aanvraag niet verder en brengt de aanvrager op de 
hoogte. 
 

FASE 2: UITSLUITING 

Opgroeien regie screent de ontvankelijke aanvragen op basis van 7 uitsluitingscriteria. Als een 
uitsluitingscriterium van toepassing is, dan wordt de aanvraag uitgesloten en geweigerd. Er is dan 
geen subsidiebelofte mogelijk. 

1. Dossiermatige tegenindicaties 

Voor elke ontvankelijke aanvraag screent Opgroeien Regie het dossier van de aanvrager.  

Blijkt daaruit een ernstige indicatie dat de vergunnings- en/of subsidievoorwaarden niet (zullen) kunnen 
worden nageleefd, dan is dit een tegenindicatie voor het geven van een subsidiebelofte. Dan kan de 
aanvraag worden uitgesloten.  

Voorbeelden (niet exhaustief): 

• Zware financiële problemen van de organisator die een tegenindicatie zijn om subsidies toe te 
kennen; 

• Andere problemen, zoals een veroordeling voor fraude, andere ernstige feiten of een ernstig 
vermoeden ervan, ernstige administratieve tekortkomingen, … 

• Een lopend handhavingstraject ten aanzien van de organisator waarvoor de organisator een 
schriftelijke aanmaning kreeg, bv. voor de taalkennis van de verantwoordelijke(n), ernstige 
tekorten op het vlak van veiligheid of kwaliteit, of een gebrek aan integriteit en geschiktheid in het 
organiseren van kinderopvang4 .  

 
4 in de zin van artikel 5 Vergunningsbesluit van 22/11/2013 of art 10/1 van het Subsidiebesluit van 22/11/2013 



Als deze uitsluiting zich voordoet, dan neemt de administrateur-generaal van Opgroeien Regie een 
gemotiveerde beslissing tot weigering van de subsidiebelofte. 

 

2. Aanvraag niet gemeld aan het lokaal bestuur of negatief advies van het lokaal 
bestuur  

De lokale besturen worden vanuit hun lokale regierol betrokken bij deze omschakeling. Zij kunnen een 
advies geven over de aanvraag en moeten dus ook op de hoogte zijn van de aanvraag. 

Melding van de aanvraag aan het lokaal bestuur 

De organisator brengt het lokaal bestuur op de hoogte van zijn aanvraag op het moment dat hij de 
aanvraag indient bij Opgroeien. Gebeurt dit niet uiterlijk op 31 maart 2023, dan wordt de aanvraag 
uitgesloten. 

De organisator kiest zelf hoe hij dat doet. We raden af dit enkel mondeling te doen zodat je achteraf kan 
aantonen dat je de melding deed. 

Mogelijk negatief advies van het lokaal bestuur 

Het lokaal bestuur speelt een belangrijke rol bij de ontwikkeling van het kinderopvangaanbod. Daarnaast 
heeft het lokaal bestuur zicht op de behoefte aan kinderopvang in de gemeente. Daarom kan het lokaal 
bestuur een gemotiveerd negatief advies geven omwille van twee mogelijke redenen: 

1. Het lokaal bestuur oordeelt dat deze aanvraag niet tegemoetkomt aan de lokale behoeften aan 
kinderopvang. Het lokaal bestuur toont op onderbouwde en gemotiveerde wijze aan dat er geen 
nood is aan bijkomende opvang met inkomenstarief in de gemeente. Het is immers niet 
waardevol voor Opgroeien regie subsidies in te zetten in gebieden waar uit lokale informatie blijkt dat 
er geen behoefte aan is. 
 

2. De organisator weigert om samen te werken met het Lokaal Loket Kinderopvang, ondanks 
herhaaldelijk verzoek van het loket. 

Een organisator moet5 samenwerken met het Lokaal Loket Kinderopvang. Deze samenwerking houdt 
concreet dit in:  

• onderzoeken of openstaande kinderopvangvragen van het loket beantwoord kunnen worden en 
het loket daarover informeren;  

• alle relevante info over de eigen kinderopvang bezorgen die het loket opvraagt voor zijn 
opdrachten. 

In deze nota vind je een concrete omschrijving van wat er minimaal wordt verwacht. 
Als het lokaal bestuur door deze reden een negatief advies wil geven, dan onderbouwt het dit negatief 
advies zorgvuldig met informatie van het Lokaal Loket. 

 

 
5 artikel 61 van het Vergunningsbesluit van 22 november 2013 

https://www.kindengezin.be/sites/default/files/2021-05/lokaal-bestuur-en-overleg-leidraad-adviesrol.pdf
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Opgroeien regie verwacht dat dit advies voldoet aan het zorgvuldigheidsbeginsel en ook omstandig is 
gemotiveerd en geobjectiveerd. Opgroeien regie beoordeelt deze motivering om te beslissen of de 
aanvraag wordt uitgesloten of niet. 

 

3. Geen duidelijk, realistisch perspectief op concrete realisatie of geen realisatie mogelijk 
voor 31/12/2023 

 
Op het aanvraagformulier vermeldt de organisator de geplande realisatiedatum vanaf wanneer hij de 
subsidieerbare plaatsen wil ontvangen.  
Het is belangrijk dat de aanvraag hierbij een concreet en gedetailleerd stappenplan met tijdspad bevat 
waarin de organisator toelicht waar, wanneer en hoe men zal voldoen aan de voorwaarden en de 
opdrachten van de basissubsidie en de subsidie inkomenstarief. Op het aanvraagformulier is hiervoor 
ruimte voorzien. Uit dit concreet en gedetailleerd stappenplan met tijdspad moet blijken dat het 
realistisch is om de subsidieerbare plaatsen tegen de opgegeven startdatum te realiseren. 

Hij geeft dus duidelijk aan wanneer hij de subsidiebelofte plant om te zetten in een subsidietoekenning en 
hoe hij die timing zal halen. De organisator houdt hierbij rekening met de stappen die hij nog moet zetten 
om aan de subsidievoorwaarden te voldoen en benoemt deze ook expliciet in het stappenplan. De 
subsidievoorwaarden zijn onder meer: 

• 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: 

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

• Het toepassen van het systeem inkomenstarief (toepassen van prijssysteem, aanpassen van 
overeenkomsten en huishoudelijk reglement, prestaties kunnen doorgeven aan Opgroeien regie, 
kostenbeleid,… ), inclusief de tijd om ouders tijdig in te lichten en de daaraan verbonden voorwaarden. 

• Een opnamebeleid voorzien dat rekening houdt met het bereiken van de voorrangsgroepen. 

 
De aanvraag wordt uitgesloten als: 

• Het stappenplan niet voldoende concreet en gedetailleerd is, waardoor niet duidelijk is of de realisatie 
tijdig mogelijk is; 

• Uit de bezorgde gegevens blijkt dat er geen duidelijk perspectief is op omschakeling van de 
subsidiebelofte in een subsidietoekenning tegen de voorziene datum of dat de geplande 
realisatiedatum niet realistisch is; 

• Uit de bezorgde gegevens blijkt dat het niet mogelijk is om aan de voorwaarden te voldoen en de 
subsidiebelofte om te zetten in een subsidietoekenning uiterlijk 31 december 2023. 
 

4. Meer plaatsen minimum gevraagd dan het aantal vergunde plaatsen 

 
Het minimum aantal gevraagde plaatsen met subsidie inkomenstarief mag niet groter zijn dan het aantal 
vergunde plaatsen in de locatie op het moment van de oproep. Als dit wel het geval is, dan wordt deze 
aanvraag uitgesloten.  



Opgroeien Regie gaat na hoeveel vergunde plaatsen de organisator heeft op het moment waarop deze 
oproep is gelanceerd én of ze op het moment van de beoordeling nog actief zijn. Op beide momenten 
moet het aantal vergunde plaatsen minstens even veel bedragen als het minimum aantal gevraagde 
plaatsen. Zo niet, wordt de aanvraag dus uitgesloten. 
 

5. Garanties bieden om kinderbegeleiders in het werknemersstatuut tewerk te stellen  

 
Bij deze uitbreidingsronde worden de subsidies toegekend aan organisatoren die garanderen dat ze alle 
kinderbegeleiders in de locatie waarvoor ze de subsidie vragen als werknemers zullen tewerkstellen, 
zodra ze de subsidiebelofte omzetten in een toekenning. De organisatoren die dit niet garanderen, worden 
uitgesloten. 

Aanvragen worden niet uitgesloten als de organisator uit maximaal twee zaakvoerders bestaat die ook 
de taak als kinderbegeleider opnemen en aan al volgende voorwaarden voldaan is: 

• Er moet minstens 1 andere kinderbegeleider dan de zaakvoerders tewerkgesteld zijn in de 
kinderopvanglocatie. 

• Alle andere kinderbegeleiders in de betrokken locatie (dus niet de zaakvoerders zelf) moeten het 
werknemersstatuut hebben: 

o ofwel op het moment van de oproep; 
o ofwel zodra de organisator de subsidiebelofte omzet in een toekenning.   

 
De aanvrager toont dit aan in zijn aanvraagformulier. Hij houdt bij de voorziene realisatiedatum 
rekening met de stappen die nodig zijn om deze omschakeling naar het werken met werknemers te 
maken. Deze stappen worden beschreven in het stappenplan (zie hierboven bij punt 3).  

De omzetting van een subsidiebelofte in een subsidietoekenning is pas mogelijk van zodra men 
effectief met werknemers werkt.   

6. Rechtspersoonlijkheid 

 
De subsidies worden toegekend aan organisatoren die garanderen dat ze rechtspersoonlijkheid aannemen, 
zodra ze de subsidiebelofte omzetten in een toekenning. De organisatoren die dit niet garanderen, worden 
uitgesloten. 

De aanvrager toont dit aan in zijn aanvraagformulier. Hij houdt bij de voorziene realisatiedatum rekening 
met de stappen die nodig zijn om te werken met rechtspersoonlijkheid. Deze stappen worden beschreven 
in het stappenplan. 

De omzetting van een subsidiebelofte in een subsidietoekenning is pas mogelijk van zodra men effectief 
rechtspersoonlijkheid heeft.  

Dit uitsluitingscriterium is niet van toepassing voor aanvragen voor een locatie groepsopvang met 
minder dan 19 plaatsen, als de organisator maximum 1 locatie heeft. 
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7. Toekenning subsidiebelofte basissubsidie 

 
De aanvraag van de organisator die uiterlijk 24 maart 2023 een aanvraag deed voor een subsidiebelofte 
voor de basissubsidie in het kader van de oproep van 20 december 2022, maar wiens aanvraag geweigerd 
werd, wordt uitgesloten. 

 

 

FASE 3: VOORRANG 

Opgroeien regie gebruikt een absoluut voorrangscriterium en een gewoon voorrangscriterium. Dit 
betekent dat bij het sorteren en rangschikken (fase 4) de aanvragen in deze volgorde worden behandeld: 

1. eerst de aanvragen die voldoen aan het absolute voorrangscriterium; 
2. vervolgens de aanvragen die voldoen aan het gewoon voorrangscriterium; 
3. tot slot de aanvragen die niet voldoen aan één van de voorrangscriteria. 

Absolute voorrang 

Er is absolute voorrang voor locaties met IKT-mix waar men voor max. 75% van de plaatsen in deze 
locatie inkomenstarief toepast.  
 
Voor de financiële leefbaarheid van deze locaties is de subsidie inkomenstarief voor een minimumaantal 
plaatsen het meest noodzakelijk. Sinds 1 januari 2023 moeten zij immers voor al hun kinderbegeleiders de 
hoogste lonen van trap 2 betalen.  

Gewone voorrang 

Er is gewone voorrang voor locaties waar men voor alle plaatsen een vrije prijs toepast 

De Vlaamse Regering wil de leefbaarheid verhogen van organisatoren kinderopvang. Door deze aanpak 
worden de plaatsen met subsidie inkomenstarief ook verspreid toegekend binnen Vlaanderen (met 
uitzondering van de steden Antwerpen en Gent waarvoor de oproep volgt). 

Geen voorrang 

Als er nog middelen beschikbaar zijn na de behandeling van alle aanvragen met absolute of gewone 
voorrang, dan komen de aanvragen in aanmerking die geen voorrang hebben: 
• Locaties waar men voor alle plaatsen het inkomenstarief toepast, voor een aantal plaatsen 

ontvangt men niet  de subsidie inkomenstarief 
• Locaties waar men voor 75% of meer van de plaatsen het inkomenstarief toepast 
 
 



 FASE 4: SORTERING EN RANGSCHIKKING VAN DE AANVRAGEN 

Opgroeien regie sorteert de ontvankelijke aanvragen die in fase 2 niet uitgesloten werden over heel 
Vlaanderen (Gent en Antwerpen uitgezonderd) in 3 groepen: absolute voorrang, gewone voorrang of geen 
voorrang. 

De aanvragen worden gesorteerd over heel Vlaanderen (Gent en Antwerpen uitgezonderd), telkens in drie 
verschillende groepen naargelang ze absolute voorrang hebben, gewone voorrang hebben of geen 
voorrang hebben. Binnen elk van die groepen worden de aanvragen gerangschikt op basis van de 
startdatum van de opvanglocatie. Aanvragen voor locaties met de oudste startdatum komen het 
hoogst in de rangschikking en komen dus eerst aan bod voor een toekenning van een subsidiebelofte.  

De organisator moet in het aanvraagformulier de startdatum van de locatie opgeven. Opgroeien regie gaat 
na of deze opgegeven startdatum correct is.  

Welke startdatum telt? 

Algemeen De datum waarop het eerste attest van toezicht of 
erkenning of de eerste vergunning groeps- of gezinsopvang 
voor die locatie werd toegekend.  
Periodes waarin de locatie enkel gemeld werkte en dus 
geen attest van toezicht had tellen niet mee.  

De locatie is verhuisd maar er was een 
ononderbroken werking.  

De startdatum van de oorspronkelijke locatie 

De organisator is enkel van rechtsvorm 
gewijzigd. Er is niets wezenlijk gewijzigd aan 
de organisatie en aan de personen die 
instaan voor de organisatie.   

De oorspronkelijke startdatum 

De locatie is overgenomen door een andere 
organisator en het zijn andere personen die 
instaan voor de organisatie. 

De startdatum bij de huidige organisator (na de 
overname) 

De locatie is overgenomen door een andere 
organisator en minstens 1 persoon van de 
vroegere organisatie maakt deel uit van de 
huidige organisatie (bedoeld wordt het 
organiserend bestuur).   

De startdatum van de locatie voor de overname 

De locatie groepsopvang was voorheen een 
gezinsopvang 

• De startdatum van het attest van toezicht voor 
zelfstandige onthaalouder 

• Of de startdatum van de vergunning voor 
gezinsopvang die onmiddellijk voorafging aan de 
huidige vergunning voor groepsopvang van dezelfde 
organisator 

• Of de startdatum van het attest van toezicht voor 
zelfstandig kinderdagverblijf dat onmiddellijk aan de 
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huidige vergunning van dezelfde organisator 
voorafging.  

De locatie is een tijd gestopt. De startdatum van het heropgestarte attest van toezicht 
of van de heropgestarte vergunning. 

Het attest van toezicht of de vergunning 
werd opgeheven en nadien werd een nieuw 
attest van toezicht of een nieuwe vergunning 
toegekend omdat de locatie opnieuw opvang 
aanbiedt. 

De startdatum van het heropgestarte attest van toezicht 
of van de heropgestarte vergunning. 

 

Hebben een aantal locaties dezelfde startdatum?  

Dan komt deze aanvraag hoger in de rangschikking: de organisator die op het moment van deze oproep 
over heel Vlaanderen en Brussel het minst subsidieerbare plaatsen met subsidie inkomenstarief van 
Opgroeien regie heeft. De subsidiebeloftes die de organisator al toegekend kreeg maar nog moet realiseren 
tellen hiervoor mee.  

Zijn er hierna nog aanvragen die op dezelfde plaats gerangschikt zijn? 

Dan komt deze aanvraag hoger in de rangschikking: de organisator die op het moment van deze oproep 
over heel Vlaanderen en Brussel het minst subsidieerbare plaatsen met de basissubsidie van Opgroeien 
regie heeft. 

Aanvragen met absolute voorrang 

Opgroeien regie kent de plaatsen toe in volgorde van de rangschikking.  

Het aantal plaatsen dat kan toegekend worden aan de groep met absolute voorrang (IKT-mix) is beperkt. 
Deze locaties kunnen subsidie inkomenstarief toegekend krijgen tot er een maximaal 75% van de vergunde 
plaatsen in die locatie de subsidie inkomenstarief heeft. 

Als hierna nog budget beschikbaar is, worden ook de aanvragen met gewone voorrang behandeld. 

Aanvragen met gewone voorrang 

Vervolgens komen aanvragen in aanmerking van organisatoren met een opvanglocatie waar volledig met 
vrije prijs wordt gewerkt. Deze aanvragen worden eveneens gerangschikt op basis van de startdatum van 
de locatie. Hier geldt geen beperking op het aantal plaatsen dat kan toegekend worden in de locatie. 

Als hierna nog budget beschikbaar is, worden ook de aanvragen zonder voorrang behandeld. 

Aanvragen zonder voorrang 

Zijn er na het doorlopen van alle aanvragen met absolute voorrang en gewone voorrang nog plaatsen 
beschikbaar, dan komen alle ontvankelijke aanvragen die geen voorrang hadden ook in aanmerking. 
Dezelfde principes worden gevolgd als bij de aanvragen met gewone voorrang.  



FASE 5: BUDGETTAIRE TOETS 

Na alle vorige fases moet het toekenningsvoorstel passen binnen het budget dat de Vlaamse Regering 
heeft vrijgemaakt: 23.182.805,8 euro.  

De effectieve kostprijs van het globale beslissingsvoorstel is vooraf niet exact te ramen. Dit is onder meer 
afhankelijk van de geselecteerde aanvragen.  

Overschrijdt het voorlopige beslissingsvoorstel de budgettaire grenzen, dan wordt het aantal 
subsidieerbare plaatsen met subsidie inkomenstarief  in het toekenningsvoorstel eerst verminderd bij de 
laagste gerangschikte aanvragen op basis van dit beslissingskader totdat het globale budget binnen de 
grens blijft. 

Zijn er na de budgettaire toets middelen over om nog extra plaatsen te verdelen, dan kennen we deze 
verder toe aan de aanvragen volgens de rangschikking in dit beslissingskader. 

TIMING 

Opgroeien Regie zal uiterlijk 29 juni 2023 een beslissing nemen tot het toekennen of weigeren van een 
subsidiebelofte. Een subsidiebelofte kan ten vroegste ingaan vanaf deze beslissingsdatum. 

BESLISSING WAARNEMEND ADMINISTRATEUR-GENERAAL 
VAN OPGROEIEN REGIE 

Wanneer doorheen deze 5 fasen het gehele toekenningsvoorstel uitgebalanceerd werd opgebouwd, is het 
definitief. Het zal voor beslissing aan de waarnemend administrateur-generaal van Opgroeien regie 
worden voorgelegd. 

De waarnemend administrateur-generaal zal de beslissing tot toekenning van subsidiebeloftes nemen op 
basis van de principes opgenomen in dit beslissingskader. Dit beslissingskader maakt deel uit van de 
algemene oproep op voorwaarde dat deze algemene oproep door het goedkeuringstoezicht van de 
minister bevestigd werd. De waarnemend administrateur-generaal kan geen beslissingen nemen zolang 
het goedkeuringstoezicht door de minister niet werd uitgeoefend.  
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