
SCHRIFTELIJKE VRAAG

nr. 477
van ILSE MALFROOT
datum: 11 maart 2021

aan WOUTER BEKE
VLAAMS MINISTER VAN WELZIJN, VOLKSGEZONDHEID, GEZIN EN ARMOEDEBESTRIJDING

Kinderopvang  -  Compensatiesubsidie

De Vlaamse Regering heeft beslist om vanaf november 2020 de corona- 
compensatiesubsidie voor baby's, peuters en schoolkinderen via een schakelsysteem in te 
voeren. Dat systeem maakt het mogelijk om kort op de bal te spelen en afhankelijk van 
de ernst van de epidemie maandelijks te schakelen tussen een algemene compensatie, in 
geval van veel besmettingen, naar een selectieve compensatie, als de situatie verbetert. 
De algemene compensatie is vergelijkbaar met de compensatiesubsidie van maart tot en 
met september 2020. De selectieve compensatie die enkel wordt toegekend in geval van 
sluiting of doelgroepbeperking, is vergelijkbaar met de compensatiesubsidie voor oktober 
2020. Een belangrijk verschil tussen beide systemen is dat in de maanden waarbij in een 
algemene compensatiesubsidie wordt voorzien, ouders niet betalen voor afwezigheden. 
Dat schakelsysteem is gepland vanaf november 2020 en geldt alvast tot en met maart 
2021.

Op dit ogenblik is beslist dat voor de maanden november en december in de algemene 
compensatiesubsidie voorzien is.

De procedure voor de aanvraag bepaalt het volgende:

- je dient de aanvraag in, na afloop van de maand en uiterlijk op de laatste dag van de 2e 
maand na de maand waarvoor je de compensatiesubsidie aanvraagt. Dus: de aanvraag 
voor de maand november dien je ten laatste in op 31 januari 2021;

- een wijziging op je compensatie kan je indienen tot uiterlijk de laatste dag van de 4e 
maand na de maand waarvoor je de compensatie aanvraagt. Dus uiterlijk tot 31 maart 
2021, voor de compensatie van november 2020;

- ook voor je aanvragen compensatie van de maanden maart tot en met oktober 2020 kan 
je nog wijzigingen bezorgen tot 31 maart 2021. Daarna worden wijzigingen niet meer 
behandeld.

1. Graag een overzicht van de uitbetaalde premies van de maanden maart 2020 tot en 
met december 2020. Gelieve het overzicht op te splitsen volgens maand en naargelang 
het type opvangplaats.

2. Heeft de minister intussen nog aanvragen ontvangen die ‘te laat’ waren volgens de 
procedure? Zo ja, graag een overzicht van het type opvangplaats en de termijn dat ze 
te laat waren? Hoe komt het dat er wel wijzigingen worden toegelaten, maar geen 
aanvragen, tot de laatste dag van de vierde maand waarvoor men de compensatie 
aanvraagt?



3. Hoe en op welke datum werd de aanvraagprocedure voor de maand november 
gecommuniceerd naar de opvangvoorzieningen?

4. Hoe evalueert de minister deze maatregel?



WOUTER BEKE 
VLAAMS MINISTER VAN WELZIJN, VOLKSGEZONDHEID, GEZIN EN ARMOEDEBESTRIJDING

ANTWOORD
op vraag nr. 477 van 11 maart 2021
van ILSE MALFROOT

1. Graag een overzicht van de uitbetaalde premies van de maanden maart 2020 tot en 
met december 2020. Gelieve het overzicht op te splitsen volgens maand en 
naargelang het type opvangplaats. 

Deze cijfers tonen een overzicht van de betaalde bedragen op donderdag 18 maart 
2021

Compensatie voor plaatsen met vrije prijs

Een gedeelte van het uitbetaalde bedrag aan compensatie wordt gedeeltelijk 
gerecupereerd door lagere uitgaven op de kinderopvangtoeslag

T0 - T1  Groepsopvang Gezinsopvang
 maart (16/03-
31/03) 

                            
3.780.826,20 

      
271.313,00 

 april 
                            
6.831.437,40 

      
479.927,00 

 mei 
                            
4.262.500,80 

      
292.617,50 

 juni 
                            
2.303.758,80 

      
166.610,50 

 juli 
                            
1.668.016,80 

      
113.631,00 

 augustus 
                            
1.478.822,40 

        
98.161,00 

 september 
                                
913.939,20 

        
72.376,50 

 oktober 
                                
194.643,00 

        
14.511,00 

 november 
                            
2.032.198,20 

      
152.533,50 

 december 
                            
1.597.860,00 

      
128.429,00 

 TOTAAL 
                          
25.064.002,80 

  
1.790.110,00 

Omdat er minder uitbetaald is op het groeipakket, kunnen we hier een deel van de 
uitbetaalde compensatie recupereren, deze recup bedraagt 1,989 mio euro voor 
2020.

Compensatie voor plaatsen met inkomenstarief.

Hierbij noteren we ook het bedrag van de subsidie IKT die op moment van betaling 
van de compensatie wordt ingehouden omdat de organisator voor deze afwezigheden 
geen opvangprestatie uitbetaald krijgt. Een deel van het budget voor compensatie 
wordt daardoor dus lager.



Groepsopvang

 T2 groep Compensatiebedrag
 Ingehouden 
voorschot  netto 

 maart (16/03-
31/03) 

                            
7.843.680,00 - 3.443.192,79      4.400.487,21 

 april 
                          
13.044.236,00 - 6.011.694,05      7.032.541,95 

 mei 
                            
8.088.256,00 - 3.787.812,38      4.300.443,62 

 juni 
                            
4.431.228,00 - 2.126.716,65      2.304.511,35 

 juli 
                            
3.127.408,00 - 1.520.230,28      1.607.177,72 

 augustus 
                            
3.384.260,00 - 1.639.731,49      1.744.528,51 

 september 
                            
2.051.880,00 - 1.001.362,26      1.050.517,74 

 oktober 
                                
542.412,00 -    261.776,96         280.635,04 

 november 
                            
3.967.388,00 - 1.810.359,67      2.157.028,33 

 december 
                            
2.919.596,00 - 1.364.383,15      1.555.212,85 

TOTAAL   26.433.084,32 

Gezinsopvang

 T2 Gezin Compensatiebedrag
 Ingehouden 
voorschot  netto 

 maart (16/03-
31/03)   3.575.560,05 - 1.388.185,52      2.187.374,53 

 april   6.898.755,19 - 2.975.727,27      3.923.027,92 

 mei   4.638.925,66 - 2.011.406,36      2.627.519,30 

 juni   3.015.684,65 - 1.315.467,89      1.700.216,76 

 juli   2.154.054,86 -    948.744,97      1.205.309,89 

 augustus   2.056.012,65 -    899.218,35      1.156.794,30 

 september   1.550.256,57 -    677.905,79         872.350,78 

 oktober       237.074,54 -    105.267,49         131.807,05 

 november   2.281.519,41 -    977.451,64      1.304.067,77 

 december   1.844.417,15 -    776.271,02      1.068.146,13 

TOTAAL   16.176.614,43 

Totaal bedrag voor gezin en groepsopvang T1 en T2: 69 463 811,55 euro
Overzicht voor de buitenschoolse kinderopvang:

IBO  bedrag reeds betaald 2020 
 maart (16/03-31/03)      2.280.266,00 
 april      5.758.957,00 
 mei      3.515.550,00 



 juni      2.954.732,55 
 juli      1.151.072,60 
 augustus      1.251.264,00 
 september         808.725,40 
 oktober            51.700,60 
 november      2.064.448,78 
 december         525.787,00 

  20.362.503,93 

LODI 
 maart 
(16/03-
31/03) 

    11.396,00 

 april     38.211,60 
 mei     16.643,20 
 juni     16.968,00 
 juli     10.956,40 
 augustus        8.276,80 
 september        5.679,80 
 oktober           280,00 
 november     22.036,00 
 december        6.350,40 

  136.798,20

BOAB 
 maart 
(16/03-
31/03) 

      135.671,20 

 april       354.835,60 
 mei       195.081,60 
 juni       161.640,80 
 juli         54.376,00 
 aug         55.106,80 
 september         31.063,20 
 oktober           1.120,00 
 november       134.246,00 
 december         20.815,20 

  1.143.956,40

AVT 
 maart 
(16/03-
31/03) 

        
158.742,50 

 april         
603.204,50 

 mei         



248.325,00 

 juni         
193.981,75 

 juli           
69.640,00 

 augustus           
57.722,00 

 september           
29.302,00 

 oktober              
2.548,00 

 november         
193.758,30 

 december           
86.890,51 

    1.644.114,56

fcud ziek 
kind 
 maart 
(16/03-
31/03) 

    8.784,00 

 april   13.830,00 
 mei   12.619,50 
 juni     7.162,50 
 juli     2.881,50 
 augustus     1.698,00 
 september      4.228,50 
 oktober                  -   
 november   10.594,50 
 december     5.464,50 

  67.263,00

De buitenschoolse KO compensatie bedraagt voor 2020 23,35 mio euro

Alles samen min recup groeipakket: 90,83 mio euro

2. Er werden intussen volgend aantal aanvragen voor november en december te laat 
ingediend en geweigerd.

Aanvragen voor compensatie voor de  maand november

6 aanvragen te laat ingediend voor locaties met plaatsen vrije prijs.

 3 aanvragen op 1 februari
 1 aanvraag op 2 februari
 1 aanvraag op 23 februari
 1 aanvraag op 2 maart

12 aanvragen voor subsidiegroepen met plaatsen inkomenstarief (deze worden steeds 
voor de volledige subsidiegroep samen aangevraagd) waaronder 10 subsidiegroepen 



groepsopvang, 1 subsidiegroep gezinsopvang en 1 subsidiegroep Groepsopvang 
samenwerkende onthaalouders

 8 aanvragen op 1 februari
 2 aanvragen op 15 februari
 2 aanvragen op 19 februari

Aanvragen voor compensatie voor de  maand december:

3 aanvragen te laat ingediend voor locaties met plaatsen vrije prijs.

 1 aanvraag op 1 maart
 1 aanvraag op 2 maart
 1 aanvraag op 10 maart

6 aanvragen voor subsidiegroepen met plaatsen inkomenstarief allemaal voor 
groepsopvang

 1 aanvraag op 1 maart
 1 aanvraag op 2 maart
 1 aanvraag op 3 maart
 1 aanvraag op 4 maart
 2 aanvragen op 10 maart

De beperking om wijzigingen door te sturen op eerdere aanvragen werd onlangs 
toegevoegd aan de regelgeving.
Initieel werd enkel de einddatum voor het indienen van een aanvraag voorzien. 
Opgroeien ondervond echter dat heel wat organisatoren na het indienen van de 
aanvraag nog fouten vaststelden en deze wenste te corrigeren.

Uiteraard wilden we het mogelijk maken om correcties door te voeren, maar ook dit 
moest in tijd worden beperkt omwille van beheersbaarheid en budgettaire controle. 
Daarom werd voorzien dat aanvragen kunnen ingediend worden tot 2 maanden na de 
maand waarvoor men compensatie aanvraagt, en de organisator (ook diegene die hun 
aanvraag pas indienden tegen het einde van de aanvraagperiode) nog 2 maanden 
extra tijd krijgt om correcties door te geven. 

3. De aanvraagprocedure voor de compensatie vanaf november 2020 werd meegedeeld 
via een coronanieuwsbrief aan alle organisatoren van kinderopvang en buitenschoolse 
opvang op 16 november 2020.
In de procedures die op dat ogenblik gepubliceerd werden en waarin alle informatie 
over de aanvraag van de compensatiesubsidie is beschreven werd al uitdrukkelijk bij 
de voorwaarden vermeld dat de aanvraag voor de compensatie tijdig moest worden 
ingediend en wat de aanvraagtermijn was. 
Als voorbeeld stond vermeld: “Een compensatie voor de maand november 2020 
dien je ten laatste in op 31 januari 2021. “

Alle organisatoren van kinderopvang en buitenschoolse opvang ontvingen 
daarenboven op 6 januari volgend bericht:

Beste Organisator,

Met dit bericht willen we jullie herinneren aan het tijdig indienen van je aanvraag 
voor de compensatiesubsidie.

Op 15 januari loopt de indieningstermijn af voor het aanvragen van 
compensatiesubsidie corona voor de maand oktober 2020.



Daarnaast informeren we ook nog eens dat aanvragen voor de maanden 
vanaf november 2020 moeten ingediend worden uiterlijk aan het einde van 
de tweede maand volgend op de maand van de aanvraag.
Zo loopt dus de indieningstermijn voor compensatiesubsidie corona voor de 
maand november 2020 af op 31 januari 2021.

Dien tijdig je aanvraag in want alle aanvragen die later worden ingediend 
moeten geweigerd worden.

Met vriendelijke groeten

Team Voorzieningenbeleid
Opgroeien

4. Uit de cijfers blijkt dat de overgrote meerderheid van de aanvragen tijdig wordt 
ingediend. De indieningstermijn blijkt dus voldoende ruim en biedt Opgroeien de 
mogelijkheid om het budget goed te monitoren. 
Er is dan ook geen reden tot bijsturing van deze maatregel.


