
 

Ondersteuning VOORSCHOOLSE kinderopvang  

Reglement ter ondersteuning van initiatieven  

voor opvang van baby’s en peuters van 0 tot 3 jaar. 

 

 

ALGEMENE BEPALINGEN 

Artikel 1: 

Binnen de grenzen van de in het budget voorziene en goedgekeurde kredieten voor 

kinderopvang, rekening houdend met de beleidsdoelstellingen ter ondersteuning van de 

kinderopvang en onder de hierna volgende voorwaarden, kan het College van Burgemeester en 

Schepenen één of meerdere ondersteuningsvormen toekennen aan een opvanglocatie voor 

baby’s en peuters van 0 tot 3 jaar.  

De subsidies worden toegekend overeenkomstig de Wet van 14/11/1983 betreffende de controle 

op de toekenning en de aanwending van sommige toelagen én volgens de voorwaarden en 

modaliteiten zoals hierna vastgesteld. 

 

Artikel 2: 

Voor de toepassing van dit reglement wordt verstaan onder: 

 Gezinsopvang: opvang voor maximaal 8 opvangplaatsen vergund door Kind & Gezin. 

 Groepsopvang: opvang met meer dan 8 opvangplaatsen vergund door Kind & Gezin. 

 De aanvrager/organisator: elke lokale aanbieder die aangesloten is bij een dienst voor 

kinderopvang en elke zelfstandig organisator van een opvanglocatie voor kinderopvang 

gevestigd op het grondgebied van de gemeente Hoeilaart met een vergunning voor gezins- 

of groepsopvang voor baby’s en peuters van 0 tot 3 jaar toegekend door Kind & Gezin.  

 K&G: Kind en Gezin 

 

 

ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR SUBSIDIES 

Artikel 3: 

Dit reglement is enkel van toepassing op de opvanglocaties voor baby’s en peuters gevestigd op 

het grondgebied van de gemeente Hoeilaart en die prioritair open staan voor de hele Hoeilaartse 

gemeenschap. 

 

Artikel 4: 

Om voor subsidiëring in aanmerking te komen moet de aanvrager voldoen aan de voorwaarden 

opgelegd in het decreet Kinderopvang van baby’s en peuters (20 april 2012 inclusief alle latere 

wijzigingen) en de bijhorende uitvoeringsbesluiten. 

Om voor subsidiëring in aanmerking te komen moet de aanvrager/organisator actief 

samenwerken met het Lokaal Loket Kinderopvang van de gemeente Hoeilaart en heeft hij 

hiervoor een engagemenstverklaring getekend. Bij voorkeur is de aanvrager ook actief lid van het 

gemeentelijk Lokaal Overleg Kinderopvang (LOK).  

Om voor subsidiëring in aanmerking te komen moet de aanvrager op het moment van de 

subsidieaanvraag minstens 6 maand effectief werkzaam zijn.   

 

 



 

ONDERSTEUNINGSTOELAGE VOOR STARTERS EN INITIATIEVEN DIE HET 

AANTAL OPVANGPLAATSEN UITBREIDEN 

Deze subsidie heeft tot doel de realisatie van nieuwe of de uitbreiding van bestaande 

initiatieven in de gezins- en groepsopvang te stimuleren. 

Artikel 5: 

De subsidie kan toegekend worden aan een aanbieder van kinderopvang die aangesloten is bij 

een erkende dienst voor kinderopvang en aan een zelfstandig organisator van gezins- of 

groepsopvang die in de periode vanaf 1 januari 2016 een nieuw initiatief voor opvang van baby’s 

en peuters start of verder uitbreidt en hierdoor nieuwe opvangplaatsen, vergund door Kind & 

Gezin, realiseert in de gemeente Hoeilaart. 

De subsidie voor starters bedraagt: 

 Een éénmalige ondersteuningstoelage van 500 euro per nieuwe kindplaats met vrije 

dagprijs, die door K&G vergund wordt. 

 Een éénmalige ondersteuningstoelage van 750 euro per nieuwe kindplaats met 

inkomenstarief, die door K&G vergund wordt. 

 

De subsidie voor bestaande initiatieven die een uitbreiding van hun aantal kindplaatsen realiseren, 

bedraagt:  

 Een éénmalige ondersteuningstoelage van 400 euro per bijkomende kindplaats met vrije 

dagprijs, die door K&G vergund wordt. 

 Een éénmalige ondersteuningstoelage van 600 euro per bijkomende kindplaats met 

inkomenstarief, die door K&G vergund wordt. 

 

 

ONDERSTEUNINGSTOELAGE BIJ OMSCHAKELING NAAR INKOMENSTARIEF 

Artikel 6: 
Bestaande initiatieven in gezins- en groepsopvang die in de periode vanaf 1 januari 2016 de 

omschakeling van een vrije dagprijs naar het inkomenstarief realiseren ter ondersteuning van de 

verbetering van de toegankelijkheid en betaalbaarheid van de kinderopvang in de gemeente en 

hiervoor een vergunning van Kind & Gezin krijgen, komen eveneens in aanmerking voor een 

ondersteuningstoelage. 

De subsidie voor omschakeling naar inkomenstarief bedraagt: 

 Een éénmalige ondersteuningstoelage van 350 euro per kindplaats waarvan de prijs niet 

meer vrij bepaald wordt maar volgens het inkomenstarief berekend wordt.  

 

 

SPEELGOED- EN MATERIAALTOELAGE 

Artikel 7: 
Ter ondersteuning van de dagelijkse werking en kwalitatieve uitbouw van de initiatieven voor 

kinderopvang, kan elk vergund opvanginitiatief jaarlijks een speelgoed- en materiaalpremie 

aanvragen.  

Deze subsidie bedraagt:  

 Een jaarlijkse ondersteuningstoelage van 200 euro per opvanglocatie met inkomenstarief 

die door K&G vergund wordt. 

 Een jaarlijkse ondersteuningstoelage van 140 euro per opvanglocatie met vrije dagprijs die 

door K&G vergund wordt. 

 

 



 

PROCEDURE EN MODALITEITEN VOOR UITBETALING VAN DE SUBSIDIES 

Artikel 8:  

De subsidie voor ondersteuning van starters, voor uitbreiding van opvangplaatsen en voor 

omschakeling naar inkomenstarief kan op elk moment van het jaar aangevraagd worden door het 

betreffende aanvraagformulier ingevuld en samen met een kopie van de vergunning afgeleverd 

door Kind en Gezin te bezorgen aan de Dienst Welzijn van de gemeente Hoeilaart. 

De aanvragen worden eind juni en eind november onderzocht door de bevoegde ambtenaar en 

ter goedkeuring voorgelegd aan het college van burgemeester en schepenen. 

Na goedkeuring van de aanvraag door het college van burgemeester en schepenen wordt een 

engagementsverklaring opgesteld. Na ondertekening ervan wordt de subsidie uitbetaald. 

 

Artikel 9:  

De jaarlijkse speelgoed- en materiaaltoelage kan op elk moment van het jaar en tot uiterlijk 30 

november aangevraagd worden door het betreffende aanvraagformulier ingevuld en samen met 

een kopie van de vergunning afgeleverd door Kind en Gezin en een kopie van de 

overeenkomstige aankoopfacturen of kastickets (geen offerte) van het speelgoed/materiaal te 

bezorgen aan de Dienst Welzijn van de gemeente Hoeilaart.   

De aanvraag geldt uitsluitend voor speelgoed/materiaal, zowel nieuw als tweedehands, dat 

bestemd is voor gebruik binnen het opvanginitiatief en dat in het lopende kalenderjaar 

aangekocht werd.  

De aanvragen worden eind juni en eind november onderzocht door de bevoegde ambtenaar en 

ter goedkeuring voorgelegd aan het college van burgemeester en schepenen. Na goedkeuring 

wordt de subsidie uitbetaald. 

 

CONTROLEMAATREGELEN – SLOTBEPALINGEN  

Artikel 10: 
Met het indienen van de aanvraag voor subsidie voor starters, voor uitbreiding van 

opvangplaatsen of voor omschakeling naar inkomenstarief, engageert de aanvrager/organisator 

van een opvanginitiatief zich om:  

- de regelgeving uit het decreet na te leven en te voldoen aan de opgelegde voorwaarden 

- het initiatief minimaal 5 kalenderjaren open te houden 

- de engagementsverklaring met afspraken rond de samenwerking met het Lokaal Loket 

Kinderopvang Hoeilaart te ondertekenen. 

 

Bij niet-naleving van de engagementen gedurende de periode van 5 kalenderjaren zal de 

terugbetaling van de subsidie gevorderd worden: dit aan 1/60 van het uitgekeerde bedrag per 

maand waarin niet of niet meer aan de afgesproken engagementen wordt voldaan. 

 

Artikel 11: 

In geval van betwisting is het College van Burgemeester en Schepenen bevoegd om een 

beslissing te nemen. 

Het College van Burgemeester en Schepenen zal ook een gemotiveerde beslissing nemen bij  de 

niet-naleving van de in de aanvraag genomen engagementen, na de aanvrager te hebben 

gehoord. 

 
Artikel 12:  

Dit reglement treedt in werking na goedkeuring door de gemeenteraad en is van toepassing van 

1 januari 2016 tot 31 december 2018.  

Een evaluatie van dit reglement is voorzien in het najaar van 2018. 



 
Samenvatting – schematische voorstelling van het reglement  

 

Subsidie VOORSCHOOLSE OPVANG (0 tot 3 jaar) 

 

 Inkomensgerelateerd  Vrije prijs   

 

STARTERS 

 

€ 750 per kindplaats 

 

€ 500 per kindplaats 

 

Eenmalig 

 

UITBREIDING AANTAL 

OPVANGPLAATSEN 

 

€ 600 per kindplaats  

  

 

 

€ 400 per kindplaats 

 

 

 

Eenmalig 

 

OMSCHAKELING NAAR 

INKOMENSTARIEF 

 

 

€ 350 per omgeschakelde 

kindplaats 

 

 

 

Eenmalig 

 

SPEELGOED- EN 

MATERIAALTOELAGE 

 

 

€ 200 per locatie 

 

 

€ 140 per locatie 

 

 

Jaarlijks  

 


