
 

 

 

Oproep voor de omschakeling van bestaande 
plaatsen zonder subsidie (trap 0) naar de 
basissubsidie (trap 1) 
////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 

Datum: 20/12/2022 

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

WAAROVER GAAT DEZE OPROEP? 

 

Zowel plaatsen gezins- en groepsopvang komen in aanmerking, op voorwaarde dat: 

• voor groepsopvang: het gaat over vergunde plaatsen zonder basissubsidie van Opgroeien, ongeacht 
of er gewerkt wordt met vrije prijs of inkomenstarief; 

• voor gezinsopvang: het gaat over vergunde plaatsen zonder basissubsidie van Opgroeien met vrije 
prijs; 

• de plaatsen op het moment van de oproep én de beoordeling nog steeds actief zijn.  
 
De opvang moet vanaf de subsidietoekenning ook voldoen aan de voorwaarden voor de basissubsidie. 
Deze voorwaarden lees je op pagina 3 en 4 van deze oproep. 
 

De Vlaamse Regering voorziet 9,5 miljoen euro voor de omschakeling van deze plaatsen. Als dit plaatsen 
groepsopvang zouden zijn, kunnen ongeveer 7.112 bestaande plaatsen deze basissubsidie krijgen. Als dit 
plaatsen gezinsopvang zouden zijn, kunnen we in totaal meer plaatsen omschakelen. De kostprijs van een 
plaats gezinsopvang ligt namelijk lager dan die van een plaats groepsopvang. 
 

Vanaf 1 januari 2023 stijgt de basissubsidie (trap 1) met 50%, voor organisatoren die enkel de 
basissubsidie (trap 1)  krijgen.  

• Groepsopvang: 1358,33 euro per plaats 
Gezinsopvang: 482,63 euro per plaats 

Ben je een organisator van opvang en krijg je voor deze plaatsen of een aantal van deze plaatsen geen 
subsidie van Opgroeien? Dan kan je de basissubsidie aanvragen als je opvang aan de voorwaarden 
voldoet.  
 
Aanvragen zijn mogelijk uit alle gemeenten in Vlaanderen en uit het tweetalig gebied Brussel-Hoofdstad. 



 

Deze subsidieverhoging moet leiden tot een betere financiële leefbaarheid en stabiliteit van de 
organisatoren en van wie in de opvang werkt. In het Paritair Comité 331.10 geldt vandaag het sectoraal 
minimumloon als barema voor werknemers in de kinderopvang die enkel de basissubsidie ontvangt.  

 

BASISSUBSIDIE 

BESCHIKBAAR BUDGET 

 

De Vlaamse Regering voorziet 9,5 miljoen euro voor deze omschakeling.  

SUBSIDIEBEDRAG 

Een overzicht van de subsidiebedragen vind je in het Excel-document op de webpagina Subsidies en 
Financieel. 

SUBSIDIEBELOFTE AANVRAGEN 

 
Wie kan een aanvraag doen? 

 
Elke organisator:  

• met bestaande, niet-gesubsidieerde plaatsen groepsopvang of niet-gesubsidieerde plaatsen 
gezinsopvang die werkt met vrije prijs; 

• die al een vergunning heeft op het moment van de oproep; 
• en die kan voldoen aan de subsidievoorwaarden voor de basissubsidie die je leest op pagina 3. 

Hoe beslist Opgroeien over de aanvragen? 
 

Je vindt het beslissingskader voor het beoordelen van de aanvragen op de website van Kind en Gezin. Dit 
beslissingskader maakt integraal deel uit van deze algemene oproep. 

Hoe doe je een aanvraag? 
 

• Dien je aanvraag in tussen de datum van de oproep 20 december 2022 en uiterlijk 24 maart 20231. 
Aanvragen die later worden ingediend, moeten we onontvankelijk verklaren. Dien de aanvraag bij 
voorkeur na 1 januari 2023 in. 

 

 
1 Aanvragen moeten uiterlijk op dinsdag 31 januari 2023 om 23u59 aangekomen zijn bij Opgroeien. 

https://www.kindengezin.be/nl/professionelen/sector/kinderopvang/subsidies-en-financieel#anchored-section-1
https://www.kindengezin.be/nl/professionelen/sector/kinderopvang/subsidies-en-financieel#anchored-section-1
https://www.kindengezin.be/nl/professionelen/sector/kinderopvang/communicatie-van-opgroeien/oproepen-en-beslissingen#anchored-section-2
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• Bezorg het aanvraagformulier enkel via e-mail naar uitbreiding.kinderopvang@opgroeien.be. 
Gebruik hiervoor dit aanvraagformulier. Aanvragen die met een ander aanvraagformulier of op papier 
worden ingestuurd, of die aan een ander e-mailadres worden bezorgd, moeten we onontvankelijk 
verklaren.  
 

• Geef in je aanvraag aan voor welk adres/locatie je de plaatsen aanvraagt. Doe je voor meerdere 
locaties een aanvraag, dan moet je per locatie een aparte aanvraag indienen. 
 

• Op de aanvraag vul je in voor hoeveel plaatsen je de subsidie aanvraagt. Je kan zowel een minimum 
als een maximum aantal plaatsen basissubsidie aanvragen.  

 
• 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 deze 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 o.a. over 

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

minstens 180 dagen per jaar. 
 Op jaarbasis moeten minstens evenveel verschillende kinderen opgevangen worden 

als het aantal gesubsidieerde plaatsen. 
 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.  

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

 De organisator heeft (minstens) een enkelvoudige boekhouding die de inkomsten 
en uitgaven voor kinderopvang transparant afzondert. 

 De organisator die van Opgroeien een subsidie hoger dan 200.000 euro ontvangt, 
past een dubbele boekhouding toe en voegt een uitbreiding toe bij het 
rekeningstelsel. Aanvullend wordt er een financieel verslag opgesteld dat bestaat 
uit: 

• Een goedgekeurde jaarrekening (niet van toepassing voor een lokaal 
bestuur); 

• Een resultatenrekening, opgesplitst voor groeps- of gezinsopvang; 
• Een lijst van alle subsidiebedragen, gelinkt aan kinderopvang, met 

vermelding van de toekennende overheid en het doel van de subsidie.  
• De organisator beschikt over het financieel verslag, uiterlijk zeven maanden 

na de afsluiting van het boekjaar. 
 De organisator (die wettelijk verplicht is een commissaris-revisor aan te stellen) 

laat de revisor jaarlijks onderzoeken en attesteren of de subsidies gebruikt werden 
voor de toegewezen opdrachten, aanvullend op zijn wettelijke opdracht. 
 

mailto:uitbreiding.kinderopvang@opgroeien.be
https://www.kindengezin.be/nl/professionelen/sector/kinderopvang/communicatie-van-opgroeien/oproepen-en-beslissingen#anchored-section-2


 

 

Hoe behandelt Opgroeien je aanvraag? 

• Opgroeien bezorgt na ontvangst van je aanvraag een ontvangstmelding.  
o We beslissen over de ontvankelijkheid van de aanvraag uiterlijk 30 kalenderdagen na de datum 

van de ontvangst van het aanvraagformulier.  
o 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. De 
termijn van Opgroeien om over de ontvankelijkheid te beslissen wordt tot dan uitgesteld.  
 

• Opgroeien zal uiterlijk 1 mei 2023 een beslissing nemen over je aanvraag. Meer info over de criteria 
die Opgroeien gebruikt bij het beoordelen van de aanvragen vind je in dit beslissingskader op de 
website van Kind en Gezin. Dit kader maakt integraal deel uit van deze oproep. 
 

 

 

Meer weten  

• Algemene info over de subsidies  

• Basissubsidie: brochure subsidies  

• Oproep, formulier, criteria  
 

Vragen 

• Met vragen over de voorwaarden voor de basissubsidie en de aanvraag zelf, kan je bij je 
klantenbeheerder terecht. 

 

 

 

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. 
 

         
 

 

https://www.kindengezin.be/nl/professionelen/sector/kinderopvang/communicatie-van-opgroeien/oproepen-en-beslissingen#anchored-section-2
https://www.kindengezin.be/nl/professionelen/sector/kinderopvang/communicatie-van-opgroeien/oproepen-en-beslissingen#anchored-section-2
https://www.kindengezin.be/nl/professionelen/sector/kinderopvang/subsidies-en-financieel
https://www.kindengezin.be/sites/default/files/2021-08/subsidies-babys-en-peuters.pdf
https://www.kindengezin.be/nl/professionelen/sector/kinderopvang/communicatie-van-opgroeien/oproepen-en-beslissingen#anchored-section-2
https://www.kindengezin.be/nl/professionelen/contact
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