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Nieuw beleid kinderopvang  -   Impact

Ik las in het regeerakkoord dat de Vlaamse Regering wil inzetten op flexibele en 
betaalbare kinderopvang.

De Vlaamse Regering voorziet in een bijkrediet van 9.000 000 euro voor nieuw beleid in 
de kinderopvang. Anderzijds voorziet ze in een besparing van 6.890.000 euro op 
subsidies, 132.000 euro op werkingsuitgaven en 312.000 euro op personeelsuitgaven.

1. Over welk nieuw beleid heeft de minister het hier? Wat kan worden verstaan onder 
nieuw beleid?

2. Hoe zullen deze besparingen zich vertalen bij de zelfstandige kinderdagverblijven?

3. In hoeveel euro wordt voorzien voor de capaciteitsuitbreiding voor 
kinderopvangplaatsen binnen trap 2?

4. In hoeveel capaciteitsuitbreiding binnen trap 2 wordt voorzien in de verschillende 
provincies, opgesplitst per provincie? Welke criteria worden gehanteerd als basis 
voor de toekenning van het extra budget voor de capaciteitsuitbreiding?

5. Bij de vorige toekenningsronde in 2018 waren het vooral de grootsteden die extra 
plaatsen kregen toebedeeld. De Denderregio, meer bepaald Ninove, Geraardsbergen 
en Denderleeuw, bleef hier onderbedeeld, ondanks de grote vraag naar opvang met 
inkomenstarief. 

In hoeveel extra plaatsen in trap 2 worden voorzien voor de Denderregio Ninove, 
Denderleeuw, Aalst en Geraardsbergen?

6. In welk budget wordt voorzien voor de Denderregio Denderleeuw, Ninove, Aalst en 
Geraardsbergen? Wanneer wordt de oproep voor de bijkomende 
inkomensgerelateerde plaatsen in trap 2 gelanceerd?

7. Veel groepsopvanginitiatieven die enkel de basissubsidie ontvangen, trap 1, bevinden 
zich in financiële problemen. Velen dreigen ermee te stoppen, omdat het water hen 
letterlijk aan de lippen staat. 

Is de minister zich bewust van dit probleem? In welke financiële steunmaatregelen 
voorziet de Vlaamse Regering voor de opvanginitiatieven die steeds uit de boot 
vallen om in te stappen in trap 2? Over welke bedragen gaat het? Hoe kunnen ze 
hier aanspraak op maken?
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1. We willen deze legislatuur een verder groeipad voorzien van de capaciteit, met een 
mix van groepsopvang en gezinsopvang, en de toegankelijkheid in de kinderopvang, 
waarbij we kinderopvang flexibel en betaalbaar organiseren. De toegankelijkheid van 
kinderopvang, en flexibele kinderopvang voor wie niet van negen tot vijf werkt en 
occasionele kinderopvang zijn hierbij belangrijke aandachtspunten. Momenteel wordt 
de verdeling van de 9 miljoen euro nog bekeken.

2. Er wordt enkel bespaard op de subsidie voor de groepsopvang met de T2A-subsidie, 
dat zijn de vroegere erkende kinderdagverblijven. Er is geen besparing op de 
subsidies van die opvang met enkel de basissubsidie (trap 1) of met de T2B-subsidie 
(de vroegere zelfstandige kinderdagverblijven die werken met inkomenstarief). 
Daarnaast is er ook een besparing voorzien op de ondersteuningsstructuren.

3-6.Dat is nog niet bekend. Het programmatiekader is nog in ontwikkeling. 

7. De uitdaging is ons niet onbekend. De afgelopen jaren werden reeds vele 
inspanningen gedaan om hieraan tegemoet te komen. Zo werd vorige legislatuur het 
bedrag voor de basissubsidie voor groepsopvang verhoogd. In het kader van het 
groeipakket, wordt ook een kinderopvangtoeslag van 3,23 euro voorzien per 
opvangdag in een opvang zonder inkomenstarief (trap 0 of trap 1). Dat moet de 
betaalbaarheid van deze opvanginitiatieven voor ouders vergroten, wat op die 
manier ook de concurrentiepositie van deze initiatieven versterkt. 
De concrete subsidiebedragen voor de opvang zijn te raadplegen via volgende link: 
https://www.kindengezin.be/kinderopvang/sector-babys-en-peuters/subsidies-en-
financieel/subsidiebedragen/.
Daarnaast moet de ondersteuningsstructuur kinderopvang (Mentes) zich prioriteit 
richten op ondersteuning van de kleinschalige opvanginitiatieven met weinig of geen 
subsidie. Ze moet die ondersteuning aan deze doelgroep bovendien gratis 
aanbieden. 

https://www.kindengezin.be/kinderopvang/sector-babys-en-peuters/subsidies-en-financieel/subsidiebedragen/
https://www.kindengezin.be/kinderopvang/sector-babys-en-peuters/subsidies-en-financieel/subsidiebedragen/

