
SCHRIFTELIJKE VRAAG

nr. 240
van GRIET COPPÉ
datum: 28 februari 2019

aan JO VANDEURZEN
VLAAMS MINISTER VAN WELZIJN, VOLKSGEZONDHEID EN GEZIN

Kinderopvangtoeslag  -  Regeling bij ziekte

Sinds 1 januari 2019 wordt de hervormde kinderbijslag, voortaan het ‘Groeipakket’ 
genoemd, uitbetaald door de Vlaamse overheid. Het Groeipakket is het geheel van 
financiële tegemoetkomingen, waaronder de ‘kinderopvangtoeslag’. De 
kinderopvangtoeslag is een participatietoeslag voor kinderen die gebruikmaken van 
Nederlandstalige kinderopvang in Vlaanderen of Brussel, waar ouders niet betalen op 
basis van hun inkomen. De kinderopvangtoeslag bedraagt 3,23 euro per kind, per 
opvangdag.

Artikel 3, §1, °29, van het decreet van 27 april 2018 tot regeling van de toelagen in het 
kader van het gezinsbeleid definieert de term ‘kinderopvangtoeslag’: “Toeslag om de 
deelname te stimuleren van baby’s en peuters aan kinderopvang in een niet-
inkomensgerelateerde opvangplaats in een vergunde kinderopvanglocatie tot ze naar de 
kleuterschool gaan”.

Het besluit van de Vlaamse Regering van 7 december 2018 houdende de 
kinderopvangtoeslag en de kleutertoeslag bepaalt dat de kinderopvangtoeslag per maand 
berekend wordt op basis van het aantal volle en halve kinderopvangdagen van die 
maand.

Hieruit volgt dat er geen recht op kinderopvangtoeslag is op de dagen dat het kind 
afwezig was in de opvang door ziekte, ook al werd die dag betaald. Wanneer een kind 
ziek is en op doktersadvies niet naar de crèche kan, is er geen recht op de 
kinderopvangtoeslag. Nochtans dienen ouders deze geplande maar niet opgenomen 
opvangdag te betalen, volgens het principe ‘reserveren is betalen’. Ouders hebben 
bijgevolg twee keer kosten: de gereserveerde opvangdag moet betaald worden én ze 
dienen een alternatieve opvang te zoeken (bv. dienst ‘Thuisoppas zieke kinderen’ van 
een ziekenfonds) of zelf thuis te blijven van het werk. Niettegenstaande deze dubbele 
kosten en het principe ‘reserveren is betalen’, krijgen deze ouders geen 
kinderopvangtoeslag.

Welke overwegingen liggen aan de basis van de wettelijke regeling dat er voor een 
betaalde dag kinderopvang die niet gebruikt kon worden wegens ziekte, geen 
kinderopvangtoeslag uitbetaald wordt?
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Allereerst is het belangrijk om mee te delen dat het geen regelgevende verplichting is om 
het principe “reserveren is betalen” toe te passen in opvanglocaties zonder inkomenstarief. 
Organisatoren zonder subsidie voor inkomenstarief werken met een vrije prijs en zijn dus 
ook vrij om afspraken te maken met ouders over de omgang met afwezigheidsdagen. Dit 
maakt onderdeel uit van hun onderling contract.  

Het aangehaalde principe staat ook los van de regeling in het kader van het Groeipakket. 
De kinderopvangtoeslag is een participatietoeslag. Dit betekent dat de toeslag enkel wordt 
toegekend voor de dagen dat het kind effectief in de kinderopvang aanwezig was. Deze 
toeslag is er gekomen vanuit de overtuiging dat het voor de ontwikkeling van een kind 
positief is om al op jonge leeftijd deel te nemen aan kinderopvang. Dit leert kinderen heel 
wat vaardigheden zoals omgaan met anderen, zelfstandigheid, … Het is dan ook die 
effectieve deelname aan de kinderopvang die de Vlaamse Regering met de 
kinderopvangtoeslag wil stimuleren. 

Het beleid van de organisatoren met betrekking tot afwezigheidsdagen staat hier los van. 


