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Situering 

Met deze gesloten oproep richt de Vlaamse Gemeenschapscommissie (VGC) zich tot een aantal 

kinderdagverblijven die in het kader van de meerjarenoproep 2021-2024 voor bijkomende 

plaatsen met subsidie inkomenstarief in het tweetalig gebied Brussel-Hoofdstad (zie 

collegebesluit nr. 20202021-0927 van 15 juli 2021 houdende de capaciteitsuitbreiding van de 

kinderopvang van baby’s en peuters 2021-2024) reeds werden ingediend, ontvankelijk werden 

verklaard en werden gescoord, maar die door de beperkte beschikbare middelen in die oproep 

toch geen kindplaatsen toegekend kregen. Het gaat concreet om een aantal nieuwe 

kinderdagverblijven die voorzien zijn op sites waarin de VGC heeft geïnvesteerd en die nog 

zullen openen in de loop van de periode van de meerjarenoproep 2021-2024.  

Het College van de VGC engageerde zich in de beleidsverklaring 2021-2022 om het tekort aan 

betaalbare kinderopvang te blijven bestrijden en maakt daarom middelen vrij om nieuwe 

kindplaatsen met inkomenstarief te realiseren, prioritair in kinderdagverblijven die door de VGC 

gebouwd zijn.  

 
 

Beoogde uitbreiding 

Met de oproep voor uitbreiding kinderopvang baby’s en peuters met inkomenstarief 2022 wil de 

VGC 177 kindplaatsen met inkomenstarief realiseren in kinderdagverblijven op sites waarin ze 

investeerde. De realisatie van de kindplaatsen dient de gebeuren volgens de voorwaarden van 

het reglement voor de subsidiëring van kinderopvang van baby’s en peuters. 

1. Kinderdagverblijf Ekla, Pierre Van Humbeekstraat te 1080 Sint-Jans-Molenbeek 
- In beheer van Scholengroep Brussel 
- Opening voorzien op 1/07/2023 
- Voorziene capaciteit:  52 kindplaatsen 
- Aantal VGC-kindplaatsen met inkomenstarief: 45 

 
2. Kinderdagverblijf Pacheco, Oratoriënberg te 1000 Brussel 

- In beheer van Scholengroep Brussel 
- Opening voorzien op 1/12/2022 
- Voorziene capaciteit: 72 kindplaatsen 
- Aantal VGC-kindplaatsen met inkomenstarief: 19  

 
3. Kinderdagverblijf Ulens, Ulensstraat 40-44 te 1080 Sint-Jans-Molenbeek 

- In beheer van Scholengroep Brussel 
- Opening voorzien op 1/10/2022 
- Voorziene capaciteit: 72 kindplaatsen 
- Aantal VGC-kindplaatsen met inkomenstarief: 64 

 



4. Kinderdagverblijf Walcourt, Walcourtstraat – Henri Deleersstraat te 1070 Anderlecht 
- In beheer van gemeente Anderlecht 
- Opening voorzien op 1/09/2024 
- Voorziene capaciteit: 56 kindplaatsen 
- Aantal VGC-kindplaatsen met inkomenstarief: 49 

 

 

Procedure 

1. Gesloten oproep 
De oproep voor uitbreiding van de kinderopvang baby’s en peuters met inkomenstarief 

2022 is een gesloten oproep die zich enkel richt tot de organisatoren van de hierboven 

vermelde kinderdagverblijven, voor uitbreiding op de vermelde locaties. 

2. Ontvankelijkheid 
- Ingediend uiterlijk 30 mei 2022 via gezin@vgc.be; 
- Aanvraagformulier gebruikt en volledig ingevuld.  
Voldoet de aanvraag niet aan deze 2 punten, ook nadat Gezin de mogelijkheid gaf om de 

aanvraag te vervolledigen binnen de bepaalde uiterste datum, dan wordt ze 

onontvankelijk verklaard. Gezin onderzoekt de aanvraag niet verder en brengt de 

aanvrager op de hoogte.  

3. Uitsluiting 
- Weigering om samen te werken met het loket kinderopvang Brussel; 
- Geen duidelijk, realistisch perspectief op concrete realisatie of geen realisatie 

mogelijk voor 31/12/2024. 
 

 

Timing 

De VGC stelt volgende timing voorop: 

- Lancering oproep: 2 mei 2022 
- Indienen van de aanvragen bij VGC: 30 mei 2022 
- Beslissing college: 30 juni 2022 
- Vroegste startdatum uitbreiding: 1 oktober 2022 

 

#collegelid01_90_140# #collegelid02_90_140# #collegelid03_90_140# 

 


