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Gecoördineerde versie van het reglement voor de subsidiëring 
van buitenschoolse kinderopvang.  

De aangeduide wijzigingen zijn in werking sinds 14 juli 2016. 

Hoofdstuk 1. Algemene bepalingen 

Artikel 1. 

Dit besluit wordt genomen in uitvoering van de verordening nr. 13-03 van 30 mei 2013 houdende 
een overkoepelend kader voor subsidies binnen het beleidsdomein Gezin. 

Artikel 2. 

In dit reglement wordt bedoeld met: 

a) initiatief: initiatief voor buitenschoolse opvang, bedoeld in het Besluit van de Vlaamse 
Regering van [16 mei 2014 houdende de voorwaarden voor erkenning en attest van 
toezicht en het kwaliteitsbeleid voor buitenschoolse gezinsopvang en groepsopvang en 
het Besluit van de Vlaamse Regering van 16 mei 2014 houdende de 
subsidievoorwaarden voor buitenschoolse gezinsopvang en groepsopvang]1; 

b) organiserend bestuur: [rechtspersoon zonder winstgevend doel]2 onder wiens 
verantwoordelijkheid een initiatief functioneert; 

c) begeleidende organisatie: [rechtspersoon zonder winstgevend doel]3 die geen 
organiserend bestuur is en die organiserende besturen begeleidt bij de uitbouw van 
een kwaliteitsvolle en buurtgerichte werking; 

d) lokale dienst: lokale dienst buitenschoolse opvang, bedoeld in het Besluit van de 
Vlaamse Regering van [27 november 2015 houdende de voorwaarden voor de 
erkenning en de subsidiëring van gemandateerde voorzieningen, coördinatiepunten en 
flexibele opvangpools van doelgroepmedewerkers, de voorwaarden voor de 
toestemming en de subsidiëring van lokale diensten buurtgerichte buitenschoolse 
opvang, en de voorwaarden voor een aanvullende subsidie voor organisatoren met een 
vergunning groepsopvang en een plussubsidie]4; 

e) equivalent volle plaats: eenheid naar dewelke niet op alle opvangmomenten 
aangeboden plaatsen worden herleid voor de berekening van de subsidie; 

f) occasionele opvang: occasionele opvang, bedoeld in [het Besluit van de Vlaamse 
Regering van 16 mei 2014 houdende de subsidievoorwaarden voor buitenschoolse 
gezinsopvang en groepsopvang]5; 

                                                 
1 Gewijzigd door artikel 1 van het collegebesluit nr. 20152016-0621 van 14 juli 2016; oorspronkelijke tekst: “23 februari 2001 
houdende de voorwaarden inzake erkenning en subsidiëring van initiatieven voor buitenschoolse opvang”. 
2 Gewijzigd door artikel 1 van het collegebesluit nr. 20152016-0621 van 14 juli 2016; oorspronkelijke tekst: “vereniging 
zonder winstoogmerk”. 
3 Gewijzigd door artikel 1 van het collegebesluit nr. 20152016-0621 van 14 juli 2016; oorspronkelijke tekst: “vereniging 
zonder winstoogmerk”. 
4 Gewijzigd door artikel 1 van het collegebesluit nr. 20152016-0621 van 14 juli 2016; oorspronkelijke tekst: “9 mei 2008 
houdende de voorwaarden voor toestemming en subsidiëring van lokale diensten buurtgerichte kinderopvang”. 
5 Gewijzigd door artikel 1 van het collegebesluit nr. 20152016-0621 van 14 juli 2016; oorspronkelijke tekst: “artikel 1, 8° van 
het Ministerieel Besluit van 9 mei 2007 houdende de voorwaarden tot toestemming en een bijbehorende financiële 
ondersteuning voor het realiseren van een verruimd aanbod in de vorm van flexibele en/of occasionele opvang in 
kinderdagverblijven en initiatieven voor buitenschoolse opvang die door Kind en Gezin worden erkend”. 
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g) urenpakket: urenpakket, bedoeld in [het onder f) vermelde besluit]6; 

h) gesubsidieerde contractueel: gesubsidieerde contractueel, bedoeld in het Besluit van de 
Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 28 november 2002 betreffende het stelsel van 
de gesubsidieerde contractuelen; 

i) basispremie: premie, bedoeld in artikel 20 van [het onder h) vermelde besluit]7; 

j) verhoogde premie: premie, bedoeld in artikel 21 van [het onder h) vermelde besluit]8. 

Artikel 3. 

Het College kan organiserende besturen, begeleidende organisaties en andere verenigingen zonder 
winstoogmerk subsidiëren binnen de perken van de begroting. Hierbij zijn de voorwaarden van de 
in artikel 1 vermelde verordening en de hierna volgende bepalingen van toepassing. 

De subsidies hebben betrekking op dat gedeelte van de werking dat niet wordt gesubsidieerd door 
een andere instantie, zoals het Fonds voor Collectieve Uitrusting en Diensten, Kind en Gezin, 
Actiris en het gemeentebestuur. 

Hoofdstuk 2. Subsidies voor organiserende besturen 

Afdeling 1. Buurtgerichte opvang 

Artikel 4. 

Het College subsidieert het organiserend bestuur voor buurtgerichte opvang indien het voldoet 
aan de volgende cumulatieve voorwaarden: 

a) een of meer initiatieven, met principieel akkoord of erkenning van Kind en Gezin, 
organiseren in het tweetalige gebied Brussel-Hoofdstad; 

b) minstens voor de sub a) bedoelde initiatieven werken aan de volgende punten: 

- participatie in een buurtgericht netwerk van verschillende vrije tijdsorganisaties 
en, waar mogelijk en zinvol, delen van infrastructuur; 

- een opname- en prijsbeleid hebben met voorrang voor kinderen uit de 
Nederlandstalige basisscholen in de buurt en met bijzondere aandacht voor 
kinderen uit kwetsbare gezinnen; 

- het actief laten participeren van kinderen; 

- het actief betrekken en laten participeren van ouders en het, binnen de beleidsvisie 
van het College, al dan niet zelf aanbieden van opvoedingsondersteuning; 

- het, binnen de beleidsvisie van het College, stimuleren van kinderen in het leren 
van het Nederlands en het sensibiliseren van ouders over het belang hiervan; 

c) actief deelnemen aan het interne en externe ondersteuningsaanbod van de VGC;  

                                                 
6 Gewijzigd door artikel 1 van het collegebesluit nr. 20152016-0621 van 14 juli 2016; oorspronkelijke tekst: “artikel 1, 10° van 
hetzelfde besluit”. 
7 Gewijzigd door artikel 1 van het collegebesluit nr. 20152016-0621 van 14 juli 2016; oorspronkelijke tekst: “hetzelfde 
besluit”. 
8 Gewijzigd door artikel 1 van het collegebesluit nr. 20152016-0621 van 14 juli 2016; oorspronkelijke tekst: “hetzelfde 
besluit”. 
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d) ervaringen uitwisselen en samen activiteiten organiseren met de andere 
gesubsidieerde organiserende besturen; 

e) een of meer, in samenspraak met het Collegelid, aangeduide personeelsleden vrijstellen 
voor deelname aan de bevoegde adviesraad of werkgroep van de VGC; 

f) door de VGC gevraagde beleidsrelevante informatie bezorgen; 

g) indien van toepassing, binnen de beleidsvisie van het College, actief bijdragen aan de 
realisatie van door de VGC gesubsidieerde projecten Brede School in een of meer 
Nederlandstalige basisscholen in de buurt; 

h) indien van toepassing, actief bijdragen aan de realisatie van door of in opdracht van 
de VGC gesubsidieerde en/of begeleide projecten Huizen van het Kind; 

[i)   actief bijdragen aan de vernieuwingen van de sector buitenschoolse kinderopvang]9. 

Artikel 5. 

De enveloppensubsidie wordt als volgt berekend: 

- 22.500 euro per begonnen schijf van 75 erkende of gesubsidieerde equivalent volle plaatsen 
van de in artikel 4 sub a) bedoelde initiatieven; 

- 125 euro per erkende of gesubsidieerde equivalent volle plaats van de in artikel 4 sub a) 
bedoelde initiatieven. 

Worden mee gerekend als equivalent volle plaats: 

- een toegestemde en gesubsidieerde plaats voor occasionele opvang van de in artikel 4 sub 
a) bedoelde initiatieven; 

- 1,25 toegestemde en gesubsidieerde urenpakketten van de in artikel 4 sub a) bedoelde 
initiatieven. 

De plaatsen in toegestemde en gesubsidieerde lokale diensten worden niet meegerekend. 

De subsidie wordt aangevraagd uiterlijk op 15 november van het jaar dat voorafgaat aan het jaar 
waarop de subsidie betrekking heeft. De aanvraag gebeurt aan de hand van een door de 
administratie van het College ter beschikking gesteld formulier. 

Afdeling 2. Capaciteitsuitbreiding 

Artikel 6. 

Het College kan hetzij de in artikel 5 bepaalde enveloppensubsidie aanvullen hetzij een subsidie 
toekennen voor de opstart van een nieuw initiatief of van capaciteitsuitbreiding. 

De subsidie wordt toegekend op basis van een projectoproep en een bijhorend beslissingskader. 

Om in aanmerking te komen moet het organiserend bestuur voldoen aan de in artikel 4, sub b) tot 
en met h) vermelde voorwaarden en, indien van toepassing, alle redelijke inspanningen doen met 
het oog op: 

- het zo snel mogelijk verkrijgen van Kind en Gezin van het principieel akkoord, de erkenning 
en de subsidiëring van de capaciteit; 

                                                 
9 Toegevoegd door artikel 2 van het collegebesluit nr. 20152016-0621 van 14 juli 2016. 
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- het zo snel mogelijk verkrijgen van Actiris van de nodige gesubsidieerde contractuelen met 
verhoogde premie. 

Artikel 7. 

[Capaciteitsuitbreiding, toegekend in 2012, wordt als volgt mogelijk gemaakt]10: 

a) voor de nog niet door Kind en Gezin gesubsidieerde capaciteit: het forfaitaire 
subsidiebedrag, zoals vastgelegd door Kind en Gezin; 

b) voor de nodige kindbegeleiders waarvoor Actiris nog geen gesubsidieerde contractuelen 
met verhoogde premie heeft toegekend: 

- voor de gesubsidieerde contractueel met basispremie: de bijpassing van de premie 
met 20.241 euro per voltijds equivalent kindbegeleider; 

- voor de andere personeelsleden: een forfaitair subsidiebedrag van 32.848 EUR per 
voltijds equivalent kindbegeleider. 

Het College kan de sub b) bedoelde bedragen aanpassen aan de index.   

[Capaciteitsuitbreiding, toegekend in 2016, wordt als volgt mogelijk gemaakt: 

a) voor de nog niet door Kind en Gezin gesubsidieerde capaciteit: de helft van het aantal 
toegekende equivalent volle plaatsen komt in aanmerking voor de berekening van de 
enveloppensubsidie van de VGC.  De berekening komt overeen met de forfaitaire 
subsidiebedragen per equivalent volle plaats, zoals vastgelegd door Kind en Gezin; 

b) voor de andere helft van het aantal toegekende equivalent volle plaatsen worden geco’s 
toegekend volgens volgend principe: 1 voltijdse geco niveau C per schijf van 10 equivalent 
volle plaatsen, 1 halftijdse geco niveau C per schijf van 5 equivalent volle plaatsen; 

c) voor de opstart van een nieuwe opvanglocatie wordt 1 halftijdse geco niveau B toegekend. 

Om in aanmerking te komen voor de opstart van een nieuwe opvanglocatie, dient er in de 
opvanglocatie een capaciteit van 21 plaatsen gerealiseerd te worden.]11 

De overeenkomstig dit artikel gesubsidieerde uitbreidingsplaatsen tellen mee voor de berekening 
van de in artikel 5 bedoelde subsidie. 

Afdeling 3. Module 

Artikel 8. 

Het College kan de in artikel 5 of artikel 7 bepaalde enveloppensubsidie aanvullen voor een 
specifieke module. 

Het College bepaalt de modules, de voorwaarden en de subsidiebedragen. 

Hoofdstuk 3. Subsidies voor begeleidende organisaties 

Artikel 9. 

Het College kan een subsidie toekennen aan een begeleidende organisatie. 

                                                 
10 Gewijzigd door artikel 3 van het collegebesluit nr. 20152016-0621 van 14 juli 2016; oorspronkelijke tekst: “De 
enveloppensubsidie wordt als volgt berekend”. 
11 Toegevoegd door artikel 4 van het collegebesluit nr. 20152016-0621 van 14 juli 2016. 
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De subsidie wordt jaarlijks toegekend en maakt het voorwerp uit van een overeenkomst, die 
wordt afgesloten voor een periode van maximum vijf jaar en die meermaals kan worden verlengd 
voor een periode van maximaal vijf jaar. 

Hoofdstuk 4. Project 

Artikel 10. 

Het College kan een subsidie toekennen aan een of meer verenigingen zonder winstoogmerk voor 
een project in het kader van buitenschoolse opvang, waarvoor al dan niet wordt samengewerkt 
met andere actoren.  

De subsidie wordt jaarlijks toegekend en maakt het voorwerp uit van een overeenkomst, die 
wordt afgesloten voor een periode van maximum drie jaar en die eenmalig kan worden verlengd 
voor een periode van maximaal drie jaar. 

Hoofdstuk 5. Slot-, overgangs- en opheffingsbepalingen 

Artikel 11. 

In uitzonderlijke omstandigheden kan het College gemotiveerd beslissen om geheel of gedeeltelijk 
af te wijken van de voorgaande bepalingen. 

De motivering wordt opgenomen in het betreffende besluit. 

[Artikel 12.]12 

Artikel [12.]13 

Het collegebesluit nr. 08/558 van 17 december 2008 houdende de goedkeuring van het reglement 
voor de subsidiëring van initiatieven voor buitenschoolse opvang wordt opgeheven. 

Artikel [13.]14 

Dit besluit treedt in werking op 1 juli 2013, met uitzondering van de artikelen 9 en 10 die in 
werking treden op 1 januari 2014.15 

                                                 
12 Opgeheven door artikel 5 van het collegebesluit nr. 20152016-0621 van 14 juli 2016; oorspronkelijke tekst: “Indien het 
organiserend bestuur in 2012 een subsidie voor cofinanciering van loonkost toegekend heeft gekregen en indien die 
cofinanciering niet volledig is overgenomen in het kader van capaciteitsuitbreiding, dan gelden volgende 
overgangsbepalingen: 

- in begrotingsjaar 2013 wordt de enveloppensubsidie verhoogd met 4.834 euro per niet-overgenomen 
gesubsidieerde contractueel; 

- in begrotingsjaar 2014 wordt de enveloppensubsidie verhoogd met 2.417 euro per niet-overgenomen 
gesubsidieerde contractueel.” 

13 Hernummerd; oorspronkelijk artikel 13. 
14 Hernummerd; oorspronkelijk artikel 14. 
15 De met voetnoten aangeduide wijzigingen zijn in werking getreden op 14 juli 2016. 




