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Informatie voor lokale besturen over de oproepen 
voor nieuwe subsidies kinderopvang 
////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 

Datum: 28/02/2023 
 

 

De Vlaamse Regering wil de financiële leefbaarheid en verloning in de kinderopvang verbeteren. 
Daarom kondigde Opgroeien in de nieuwsbrief kinderopvang van november 2022 verschillende 
oproepen voor nieuwe subsidies aan.  
 
In deze snelinfo vind je een overzicht van de oproepen en de concrete verwachtingen ten 
aanzien van de lokale besturen. 
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1. OMSCHAKELING VAN BESTAANDE PLAATSEN ZONDER SUBSIDIE (TRAP 0) NAAR 

BASISSUBSIDIE (TRAP 1) – AFGELOPEN OPROEP 

Meer info over deze oproep  

Je vindt info over deze oproep op de website van Kind en Gezin.  

Taak voor het lokaal bestuur  
Geen. Er werd geen advies van het lokaal bestuur gevraagd. 

Timing  
De oproep is afgelopen. Organisatoren konden een aanvraag indienen tot en met 31 januari 2023.  

https://www.kindengezin.be/nl/nieuwsbrieven/kinderopvang/nieuwsbrief-kinderopvang-november-2022
https://www.kindengezin.be/nl/professionelen/sector/kinderopvang/communicatie-van-opgroeien/oproepen-en-beslissingen#anchored-section-2
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2. OMSCHAKELING VAN BESTAANDE PLAATSEN GROEPSOPVANG MET BASISSUBSIDIE 

(TRAP 1) NAAR SUBSIDIE INKOMENSTARIEF (TRAP 2) – HUIDIGE OPROEP 

Informatie over deze oproep  

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 van 33 miljoen euro1 voorzien.  

• 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.  

Organisatoren die bestaande vergunde plaatsen groepsopvang met basissubsidie hebben 
en aan de voorwaarden voldoen, kunnen de subsidie inkomenstarief aanvragen. Ook 
organisatoren die ten laatste op 31 maart 2023 een belofte voor basissubsidie hebben, komen in 
aanmerking.  

Je vindt alle info over deze oproep op de website van Kind en Gezin.  

Taak voor het lokaal bestuur  

De organisator die een aanvraag doet, meldt dit aan het lokaal bestuur. Het lokaal bestuur 
informeert Opgroeien over alle aanvragen die uiterlijk 31 maart 2023 gemeld zijn aan het lokaal 
bestuur.  

Het lokaal bestuur kan een negatief advies formuleren over de aanvraag in deze 
situaties: 

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 niet 
waardevol voor Opgroeien om 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 in:   
• onderzoeken of openstaande kinderopvangvragen van het loket beantwoord kunnen worden 

en het loket daarover informeren;  
 

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. 

https://www.kindengezin.be/nl/professionelen/sector/kinderopvang/communicatie-van-opgroeien/oproepen-en-beslissingen#anchored-section-4
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• alle relevante info over de eigen kinderopvang bezorgen die het loket opvraagt voor zijn 
opdrachten.  

 
Voor deze oproep kan er geen positief advies met een score worden gegeven. De Vlaamse 
Regering wil dit budget vooral toekennen aan plaatsen met vrije prijs die het langst 
bestaan. Er is geen voorafgaandelijke verdeling van het beschikbare budget per gemeente, 
waardoor aanvragen uit verschillende gemeenten tegen over elkaar afgewogen worden. Daarom 
is het hier niet mogelijk om rekening te houden met een positief advies en een score. 
 

Hoe geef je advies? 

Gebruik het beoordelingsformulier op de website van Kind en Gezin. 
Bezorg je advies voor 30 april 2023 aan Opgroeien. 
 

3. HERINZET VAN SUBSIDIES – GEPLANDE OPROEP 

Wat is het doel?  

Subsidies inkomenstarief (trap 2) die vrijkomen in een gemeente naar aanleiding van een 
opheffing van de vergunning, faillissement of plotse stopzetting van de organisator, worden 
terug ingezet in de gemeente of naburige gemeenten.  

Taak voor het lokaal bestuur 
De organisator die een aanvraag doet, meldt dit aan het lokaal bestuur. Het lokaal bestuur 
informeert Opgroeien over alle aanvragen die uiterlijk 31 maart 2023 gemeld zijn aan het lokaal 
bestuur.  

Het lokaal bestuur kan een negatief advies formuleren over de aanvraag in deze 
situaties: 

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 niet 
waardevol voor Opgroeien om 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 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.  
 

Voor deze oproep kan er geen positief advies met een score worden gegeven. De Vlaamse 
Regering wil dit budget vooral toekennen aan organisatoren die zo snel mogelijk en zo dicht 
mogelijk in de oorspronkelijke buurt opvang kunnen realiseren.  Het doel is om de gezinnen 

https://www.kindengezin.be/nl/professionelen/sector/kinderopvang/communicatie-van-opgroeien/oproepen-en-beslissingen#anchored-section-4
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die getroffen zijn door het verlies aan plaatsen zo goed mogelijk te ondersteunen. De subsidie 
kan worden toegekend aan de gemeente of de naburige gemeenten van de gesloten opvang. 

Timing 

De eerste oproep wordt bekend gemaakt vanaf 6 maart 2023 voor een aantal gemeenten en 
steden. De komende maanden lanceert Opgroeien gelijkaardige oproepen voor middelen die dan 
vrijgekomen zijn. 

Meer informatie   

https://www.kindengezin.be/nl/professionelen/sector/kinderopvang/communicatie-van-opgroeien/oproepen-en-beslissingen#anchored-section-7
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4. EXTRA PLAATSEN INKOMENSTARIEF OP BASIS VAN CIJFERS VAN LOKAAL LOKET 

KINDEROPVANG + NIET GEREALISEERDE SUBSIDIEBELOFTEN – GEPLANDE OPROEP 

Wat is het doel?  

In 2022 was er al een eerste oproep voor subsidies inkomenstarief op basis van cijfers van het 
Lokaal Loket Kinderopvang en voor niet gerealiseerde subsidiebeloften. Deze plaatsen zijn 
intussen toegekend. Meer info op de website. 
 
In 2023 komt er een nieuwe gelijkaardige oproep: 

• Er worden 125 nieuwe opvangplaatsen met subsidie inkomenstarief (trap 2) toegekend aan 
organisatoren in 10 geselecteerde gemeenten met de hoogste opvangnood.  

• Daarnaast vertrekt er een oproep naar organisatoren in gemeenten met niet-gerealiseerde 
subsidiebeloften uit de meerjarenprogrammatie. 

Taak voor het lokaal bestuur 

Voor de oproep op basis van cijfers van het Lokaal Loket Kinderopvang gebeurt de verdeling van 
de plaatsen opnieuw in twee fases:  

1. In een eerste fase doen we een oproep aan 20 lokale besturen die geselecteerd worden op 
basis van de hoogste opvangnood. Zij kunnen hierop intekenen waarna een aantal plaatsen 
wordt toegekend aan de gemeenten.  

2. In een tweede fase kunnen organisatoren uit de geselecteerde gemeenten een aanvraag 
doen om die extra plaatsen te realiseren.  

Er wordt een advies gevraagd aan het lokaal bestuur zowel voor de aanvragen in het kader 
van aangetoonde nood door het loket, als voor aanvragen in het kader van niet-gerealiseerde 
subsidiebeloften.  
Het lokaal bestuur geeft negatief advies of geeft een score bij de aanvragen van organisatoren.  

Timing 
De oproep op basis van de cijfers van het Lokaal loket Kinderopvang wordt eind mei 2023 
bekend gemaakt aan de 20 geselecteerde gemeenten.  
De oproep naar de organisatoren volgt eind november 2023. 

5. DRINGENDE OPVANGPLAATSEN EN RUIMERE OPENINGSMOMENTEN – GEPLANDE 

OPROEP 

Wat is het doel?  
 
Een budget van 4,5 miljoen euro zal worden geïnvesteerd in ruimere openingsmomenten en 
dringende opvangplaatsen: 70% is voorbehouden voor ruimere  openingsmomenten en 
maximum 30% voor dringende opvangplaatsen.  
 
Er gebeurt een voorafname op het budget voor Antwerpen, Gent en het tweetalig gebied Brussel-

https://www.kindengezin.be/nl/professionelen/sector/kinderopvang/communicatie-van-opgroeien/oproepen-en-beslissingen#anchored-section-7
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hoofdstad.  
 
De middelen voor de ruimere openingsmomenten worden verdeeld op het niveau van de 
provincies. De middelen voor de dringende opvangplaatsen worden verdeeld op het niveau van 
de gemeenten. 

Taak voor het lokaal bestuur 

Er wordt bekeken of er advies over deze oproep zal worden gevraagd en hoe. 

Timing 

Deze oproep wordt bekend gemaakt in het najaar van 2023. 
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