Oproep van VGC voor capaciteitsuitbreiding van dringende opvangplaatsen
in Brussel
1.

Situering

Deze oproep richt zich tot organisatoren groepsopvang die nieuwe dringende opvangplaatsen
(DOP) willen realiseren in Brussel. Een dringende opvangplaats is een plaats die vrijgehouden
wordt voor een gezin dat binnen de maand behoefte heeft aan kinderopvang.
Vanuit de Vlaamse Overheid zal er een uitbreidingsronde voor dringende opvangplaatsen
plaatsvinden in 2024 via het Agentschap Opgroeien. VGC wil via deze oproep overgaan tot een
prefinanciering van deze kindplaatsen omwille van de hoge nood aan bijkomende dringende
opvangplaatsen in Brussel.
Deze oproep kadert binnen de overeenkomst tussen de Vlaamse Overheid en de VGC betreffende
de toekenning van subsidies voor capaciteitsuitbreiding in de kinderopvang van baby’s en
peuters. Het Agentschap Opgroeien voorziet in 2024 onder voorbehoud van de
begrotingsbeslissing van de Vlaamse Regering, een prioritaire voorrang voor de plaatsen die in
deze oproep toegekend worden. VGC voorziet een budget van 135.000 EUR per jaar, tot
overname van de kindplaatsen door het agentschap Opgroeien. Hiermee kunnen naar schatting
10 nieuwe kindplaatsen (Trap 2A subsidie voor inkomenstarief + aanvulling voor dringende
opvang) gefinancierd worden.
De nieuwe plaatsen kunnen gerealiseerd worden vanaf januari 2022.
2. Algemene principes
Elke organisator die een vergunde locatie groepsopvang heeft en met inkomenstarief werkt, kan
een aanvraag indienen voor dringende opvangplaatsen.
Aanvragen die positief beslist worden, krijgen voor de plaatsen waarvoor ze de subsidie voor
dringende kinderopvang ontvangen, de subsidie voor inkomenstarief aan het hoogste tarief T2A.
Daarboven wordt het supplement voor dringende opvang toegevoegd. Het aanvraagformulier
voorziet de mogelijkheid om opvangplaatsen T2B-tarief aan te vragen1.
De uitbetaling van de subsidies gebeurt via het Agentschap Opgroeien.

De toekenning van bijkomende plaatsen aan het hoogste tarief T2A zou tot gevolg kunnen hebben dat de
organisator moet voldoen aan de loon- en arbeidsvoorwaarden van het PC 331 (enkel voor de private sector). Deze
voorwaarde geldt ook als een minderheid van de plaatsen het tarief T2A krijgt. De organisator kan daarom vragen om
bijkomende plaatsen aan T2B tarief.
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Opgroeien zal samen met de zorginspectie toe zien op de naleving van de vergunnings- en
subsidievoorwaarden, ook voor de door de VGC gesubsidieerde plaatsen. Opgroeien informeert
de VGC als een organisator de voorwaarden niet naleeft.
In de afgelopen jaren werd het bieden van zorggarantie aan jonge kinderen bij uithuisplaatsing
een speerpunt in het beleid rond jeugdhulp. We verwijzen hiervoor naar de beleidstekst
‘uithuisplaatsing jonge kind’ en de verschillende rondzendbrieven in dit verband, die partners in
het werkveld van gezinsondersteuning en jeugdhulp oproepen om hier samen werk van te
maken (zie www.opgroeien.be). In dit kader is er een link met kinderopvang voor baby’s en
peuters en met dringende kinderopvang in het bijzonder, als onderdeel van de ondersteuning
van een gezin op korte termijn.
Op het aanvraagformulier is plaats voorzien om aan te geven welke rol de organisator voor
zichzelf ziet in het zorggarantieplan en in welke mate deze rol is afgestemd met de coördinator
zorggarantieplan. De coördinator zorggarantieplan voor het tweetalig gebied Brussel-Hoofdstad
is Geneviève Van Wassenhove, directeur Centrum Integrale Gezinszorg Vogelzang, vzw,
genevieve.vanwassenhove@vgz-co.be.
3. Timing en realisatie van de uitbreiding
De VGC streeft ernaar volgende timing te hanteren:
Lancering oproep
Indienen aanvragen bij VGC
Beslissing College
Vroegste startdatum DOP

29 oktober 2021
30 november 2021
23 december 2021
1 januari 2022

Organisatoren die een aanvraag indienen moeten een aanpak voor realisatie van de plaatsen
opgeven met een realistisch en concreet tijdspad2. De beoogde realisatiedatum kan niet na 31
maart 2022 liggen.
4. Procedure
Organisatoren dienen bijgevoegd aanvraagformulier ingevuld en ondertekend in via e-mail
gezin@vgc.be aan de VGC, uiterlijk op 30 november 2021. De VGC zal per kerende een
ontvangstbevestiging versturen.
4.1 Ontvankelijkheid
Een aanvraag is ontvankelijk wanneer er voldaan is aan volgende cumulatieve voorwaarden:
- De aanvraag werd via bijgevoegd aanvraagformulier, uiterlijk op dinsdag 30 november
2021 volledig en ondertekend ingediend via e-mail gezin@vgc.be. Indien de aanvraag niet
volledig blijkt zal de VGC u ten laatste op 3 december 2021 hierover informeren. De
aanvrager krijgt tot en met 7 december om ontbrekende elementen aan te leveren.
- Het betreft een aanvraag voor de realisatie van nieuwe opvangplaatsen in een vergunde
locatie groepsopvang waar reeds met het inkomenstarief gewerkt wordt3.
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Een haalbare realisatiedatum is belangrijk, omdat de subsidiebelofte bij toekenning maar geldig is tot 3 maanden na
de voorziene realisatiedatum. De subsidiebelofte kan daarna slechts één keer, op gemotiveerd verzoek, met 6 maanden
verlengd worden.
3
Dit zijn opvangplaatsen waarvoor de organisator nog een vergunning moet aanvragen bij het Agentschap Opgroeien.
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-

Het betreft een aanvraag van een organisator voor een locatie groepsopvang in het
tweetalig gebied Brussel-Hoofdstad.
De organisator vraagt minimaal en maximaal niet meer plaatsen dan het aantal dat
beschikbaar is binnen de oproep.

Alle overige aanvragen zijn niet ontvankelijk.
4.2 Uitsluiting
Ontvankelijke aanvragen worden gescreend op uitsluitingscriteria. Wanneer één of meerdere
criteria van toepassingen zijn, wordt de aanvraag uitgesloten:
- Dossiermatige tegenindicaties
Voor elke ontvankelijke aanvraag screent Opgroeien het dossier van de aanvrager. Blijkt daaruit
een ernstige indicatie dat de vergunnings- en/of subsidievoorwaarden niet (zullen) kunnen
worden nageleefd, dan kan de aanvraag worden uitgesloten. Opgroeien en de Vlaamse
Gemeenschapscommissie moeten immers op een zorgvuldige manier subsidies toekennen en
beheren. Als de duurzaamheid van een organisator of opvanglocatie in het gedrang is of blijkt dat
er onvoldoende geschiktheid en beleidsvoerend vermogen is bij de organisator, dan getuigt het
niet van zorgvuldigheid om aan dergelijke organisator (bijkomende) subsidies toe te kennen.
Voorbeelden (niet exhaustief):
o zware financiële problemen van de organisator die een tegenindicatie zijn om subsidies
toe te kennen;
o andere problemen, zoals een veroordeling voor fraude, andere ernstige feiten of een
ernstig vermoeden ervan, ernstige administratieve tekortkomingen, …
o een lopend handhavingstraject waarvoor de organisator een schriftelijke aanmaning
kreeg, bv. voor de taalkennis van de verantwoordelijke(n), ernstige tekorten in veiligheid
of kwaliteit, of een gebrek aan integriteit en geschiktheid in het organiseren van
kinderopvang.
o Situaties waarbij uit toezicht is gebleken dat een organisator tekorten heeft inzake de
vergunningsvoorwaarde over de interne of externe pedagogische ondersteuning. Deze
ondersteuning moet deel uitmaken van een geïntegreerde ondersteuning die afgestemd is
op de noden van de kinderopvanglocatie. Als de organisator niet voldoende zorgt voor
deze ondersteuning, dan wordt de aanvraag uitgesloten.
Als deze uitsluiting zich voordoet, dan neemt de Vlaamse Gemeenschapscommissie een
gemotiveerde beslissing om de aanvraag uit te sluiten.
- De organisator heeft op datum van indienen geen ondertekende
aansluitingsovereenkomst met het Lokaal Loket Kinderopvang Brussel
- Geen duidelijk, realistisch perspectief op concrete realisatie van de plaatsen dringende
opvang
- De realisatie van de kindplaatsen is niet realistisch vóór 31 maart 2022.
De organisator moet een concreet en realistische tijdspad voor realisatie opgeven om ervoor te
zorgen dat het aanbod aan dringende opvangplaatsen optimaal zal worden benut. Hij/zij geeft
duidelijk aan wanneer hij/zij het aanbod effectief kan realiseren, wanneer hij/zij voorziet de
dringende opvangplaatsen te realiseren en hoe hij/zij die timing zal halen. Hij/zij moet daarbij
rekening houden met stappen die hij/zij nog moet zetten om zover te komen (bv. zal hiervoor een
samenwerking worden aangegaan, met wie en hoe, moet hij/zij voor bijkomend personeel zorgen,
andere uurregelingen, aanpassing van het huishoudelijk reglement, maatregelen om aan de
subsidievoorwaarden voor de subsidie voor dringende opvangplaatsen te voldoen). Meer info over
subsidievoorwaarden(https://www.opgroeien.be/sites/default/files/documents/subsidies-babyen-peuters.pdf). Als uit deze gegevens blijkt dat er geen duidelijk perspectief is op concrete
realisatie en invulling van het aanbod aan dringende opvangplaatsen of als op basis van die info
duidelijk is dat de opgegeven realisatiedatum niet realistisch en haalbaar is, dan komt de
aanvraag voor deze uitbreidingsronde niet verder in aanmerking. De aanvraag wordt uitgesloten
als realisatie niet mogelijk is uiterlijk 31 maart 2022.
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4.3 Scoring
De maximaal te behalen score is 19 punten. De aanvragen krijgen een scoring op basis van
volgende criteria:
-

De behoefte aan dringende opvang (6 punten)

0 punten: de aanvraag vermeldt dat er een behoefte is aan dringende opvangplaatsen zonder
toelichting.
3 punten: de aanvraag vermeldt dat er een behoefte is aan dringende opvangplaatsen met een
beperkte toelichting.
6 punten: de aanvraag vermeldt dat er een behoefte is aan dringende opvangplaatsen en deze
behoefte wordt onderbouwd aan de hand van cijfergegevens, berekeningen, bijkomende
informatie,…
-

Het organiseren van een pro-actief opnamebeleid4 gericht op dringende opvang (2
punten)

0 punten: de organisator voert geen of slechts een minimaal pro-actief opnamebeleid gericht op
dringende opvang.
1 punt: de organisator voert op afdoende wijze een pro-actief opnamebeleid gericht op
dringende opvang.
2 punten: de organisator geeft op overtuigende wijze invulling aan een proactief opnamebeleid
gericht op dringende opvang en onderbouwt dit in zijn/haar aanvraag.
-

Pedagogische omkadering5 (2 punten)

0 punten: De organisator heeft geen of slechts minimale aandacht voor pedagogische
omkadering van kwetsbare gezinnen.
1 punt: De organisator heeft op afdoende wijze aandacht voor pedagogische omkadering van
kwetsbare gezinnen.
2 punten: De organisator heeft op overtuigende wijze aandacht voor pedagogische omkadering
van kwetsbare gezinnen en toont dit aan in zijn/haar aanvraag.
-

Zorggarantie (3 punten)

0 punten: de organisator ziet voor zichzelf geen rol weggelegd in het zorggarantieplan en er is
geen afstemming gebeurd met de coördinator van het zorggarantieplan.
1 punt: de organisator wil zich engageren in het zorggarantieplan. Deze engagementen worden
opgenomen zodra de subsidiebelofte is toegekend. De manier waarop dit zal gebeuren is nog
niet concreet bepaald. Er zijn nog geen contacten hierover met de coördinator.
2 punten: de organisator heeft een concrete visie over de rol die hij wil opnemen in het
zorggarantieplan. Met de coördinator zijn de eerste contacten gelegd. Dit wordt aangetoond. De
concrete uitwerking is nog niet op operationeel niveau.
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Voorbeelden (niet exhaustief): permanenties, ondersteuning van gezinnen, samenwerking met toeleiders en
intermediairen, wegwerken van drempels, flexibel opvangbeleid,…
5
Voorbeelden (niet exhaustief): wenbeleid, groepsindeling, ondersteuning van gezinnen, ouderbeleid,
opvoedingsondersteuning, vormingsbeleid,…
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3 punten: de organisator heeft een concrete visie die afgestemd is met de coördinator. De visie is
vertaald in duidelijke actiepunten die uitgevoerd worden. De organisator kan een plan
voorleggen.
-

Andere vormen van samenwerking6 (3 punten)

0 punten: de werking maakt geen deel uit van andere vormen van samenwerking.
3 punten: de werking maakt actief deel uit van verschillende vormen van samenwerking. De
organisator toont dit aan in de aanvraag.
-

Prioritaire zone kinderarmoedebestrijdingsplan VGC 2021-20257 (3 punten)

0 punten: de locatie waarvoor dringende opvangplaatsen worden aangevraagd bevindt zich niet
in een prioritaire zone van het kinderarmoedebestrijdingsplan.
3 punten: de locatie waarvoor dringende opvangplaatsen worden aangevraagd bevindt zich in
een prioritaire zone van het kinderarmoedebestrijdingsplan.
4.4 Rangschikking
Er kan zowel een minimum8 als een maximum aantal dringende opvangplaatsen aangevraagd
worden. Een organisator kan een minimum aantal plaatsen aangeven, omdat hij/zij niet minder
wil of kan realiseren, bv. omdat het financieel niet haalbaar zou zijn.
De aanvragen met de hoogste scores komen bovenaan in de rangschikking. Bij gelijke scores
wordt de aanvraag met de snelste realisatiedatum het hoogst gerangschikt. Indien er nog geen
rangorde gemaakt kan worden wordt de aanvraag met de hoogste score op het criterium
‘Prioritaire zone kinderarmoedebestrijdingsplan VGC 2021-2025’ het hoogst gerangschikt. Indien
er dan nog geen rangorde gemaakt kan worden wordt de aanvraag met de hoogste score op het
criterium ‘Pedagogische omkadering’ het hoogst gerangschikt.
De middelen worden verdeeld over de aanvragen volgens de rangschikking op basis van de
behaalde scores. De eerste toekenning gebeurt op basis van het aangegeven minimum aantal
plaatsen die organisatoren met ontvankelijke, niet uitgesloten aanvragen wensen te realiseren.
Indien er dan nog budget beschikbaar is worden de maximaal aangevraagde kindplaatsen in
overweging genomen, startende vanaf de eerste aanvraag in de rangschikking.
4.5 Budgettaire toets
Na alle vorige fases moet het toekenningsvoorstel passen binnen het jaarlijks budget dat de VGC
heeft vrijgemaakt namelijk 135.000 EUR. De effectieve kostprijs van het globale
beslissingsvoorstel is vooraf niet exact te ramen. Dit is onder meer afhankelijk van de specifieke
geselecteerde dossiers en van het aantal toegekende plaatsen. Als het voorlopige
beslissingsvoorstel de budgettaire grenzen ernstig overschrijdt, zal de VGC het initiële
beslissingsvoorstel zo aanpassen dat het wel binnen het beschikbare budget blijft.

Voorbeelden (niet exhaustief): met organisatoren DOP, met kinderdagverblijven in de buurt, binnen Huis van het
Kind, met welzijn- en armoedeorganisaties,…
7
Brussel-stad – Laken – Haren - Neder-Over-Heembeek, Vorst - Sint-Gillis - Ukkel, Schaarbeek – Evere Sint-Joost-tenNode, Molenbeek – Koekelberg, Anderlecht
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Let op: als je een hoog minimumaantal opgeeft loop je het risico dat je niet in aanmerking komt als er nog te weinig
plaatsen beschikbaar zijn na het doorlopen van andere, hoger gerangschikte aanvragen in Brussel.
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5. Disclaimer
De VGC zal het hele selectieproces zo maximaal mogelijk laten verlopen volgens de voorziene
procedure. Er kunnen evenwel niet voor alle omstandigheden en situaties criteria, scores en
procedures worden voorzien. Het zou soms kunnen nodig zijn dat de VGC op basis van een
eerlijke en systematische inschatting van concrete elementen in elke aanvraag, hoe dan ook
moet voorstellen een knoop door te hakken om te vermijden dat het toewijzingsproces zich
vastrijdt. In dat geval zal de administratie een pragmatische, weloverwogen en beargumenteerde
beslissing voorstellen aan het VGC-College.
6. Vragen
Vragen over deze oproep kan je stellen aan de Vlaamse Gemeenschapscommissie. Mail naar
gezin@vgc.be of neem contact met Iris Goffin via iris.goffin@vgc.be of 02 563 03 51.
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