
Subsidiereglement kinderopvang 0 – 3 jaar 

(baby’s – peuters) 

 

ARTIKEL 1.  DOELSTELLING 

Dit reglement beoogt een éénmalige financiële ondersteuning van organisatoren van kinderopvang 

voor baby’s en peuters in Roeselare. De Stad wenst op die manier een sector in crisis een duidelijke, 

doch éénmalige, ondersteuning te geven in de vorm van een premie per vergunde opvangplaats.  

Het decreet ‘houdende de organisatie van kinderopvang van baby’s en peuters’ (20/04/2012) stelt in 

art.3. dat binnen het beschikbare aanbod aan kinderopvang elk gezin met de behoefte aan 

kinderopvang recht heeft op kinderopvang. Dit moet beschikbaar zijn binnen een redelijke termijn en 

afstand en op een betaalbare manier. Kinderopvang staat vandaag steeds meer onder druk omwille 

van verschillende factoren (bv. vergunningsvoorwaarden, krapte op de arbeidsmarkt om geschikt 

personeel te vinden, grote verschillen in financieringsmodellen, …).  

Door middel van een éénmalige premie ter ondersteuning, wil de Stad op korte termijn de 

kwaliteitsvolle en bestaande opvangcapaciteit waarderen en borgen in Roeselare.  

 

ARTIKEL 2. DEFINITIES EN DUIDING 

• Kinderopvang:  

Kinderopvang van baby's en peuters, namelijk het beroepsmatig en tegen betaling opvoeden, 

bijdragen aan de ontwikkeling en verzorgen van baby's en peuters tot ze naar de 

kleuterschool, vermeld in artikel 3, 26°, van het decreet basisonderwijs van 25 februari 1997, 

gaan 

• Kinderopvanglocatie:  

Een vestigingsplaats waar kinderopvang georganiseerd wordt. 

• Organisator:  

De natuurlijke persoon of de rechtspersoon die kinderopvang organiseert.  

• Verantwoordelijke:  

De persoon die door de organisator is aangewezen om de kwaliteitsvolle werking van de 

kinderopvanglocatie dagelijks te regelen.  

• Vergunningsplicht:  

Wil je beroepsmatig en tegen betaling baby’s en peuters opvangen, dan heb je 

een vergunning nodig. Indien je als organisator voldoet aan de voorwaarden opgenomen in 

het decreet baby’s peuters, geldt de vergunning voor onbepaalde duur. Een organisator 

moet over een of meer van de volgende vergunningen van het agentschap beschikken om 

kinderopvang te kunnen organiseren:  

o Vergunning voor gezinsopvang: als de kinderopvang plaatsvindt buiten de 

gezinswoning van het kind, voor maximaal acht tegelijk aanwezige kinderen 

o Vergunning voor groepsopvang: als de kinderopvang plaatsvindt buiten de 

gezinswoning van het kind, en er minimaal negen tegelijk aanwezige kinderen 

kunnen zijn  



o Vergunning voor opvang aan huis: als de organisator van kinderopvang uitsluitend 

kinderen in hun eigen gezinswoning opvangt.  

• Vergunde kinderopvangplaatsen:  

Het maximaal toegestane aantal tegelijk aanwezige kinderen in de kinderopvanglocatie.  

• Subsidies voor kinderopvangplaatsen:  

o Trap 0:  
Alle initiatieven die geen enkele subsidie van Opgroeien ontvangen, tenzij eventueel 
de subsidie voor individuele inclusieve opvang.  

o De basissubsidie (= trap 1): 
Deze subsidie is mogelijk  is mogelijk voor kinderopvang waar: 

• er minstens 220 openingsdagen zijn. 

• actieve kennis is van het Nederlands voor alle kinderbegeleiders. 

o De subsidie voor inkomenstarief (trap 2):  
Deze subsidie is mogelijk voor kinderopvang waar: 

• gezinnen een prijs betalen op basis van het inkomen. 

• kinderen van bepaalde gezinnen voorrang krijgen en, samen met kwetsbare 
gezinnen, minstens 20% van de opgevangen kinderen uitmaken. 

o De plussubsidie (= trap 3):  
Deze subsidie is mogelijk voor kinderopvang: 

• die kwetsbare gezinnen ondersteunt. 

• waar kinderen van deze gezinnen voorrang krijgen en minstens 30% van de 
opgevangen kinderen uitmaken. 

o De bedragen voor de basissubsidie, de plussubsidie en de subsidie voor structurele 
inclusieve opvang bestaan uit een vast bedrag per gesubsidieerde 
kinderopvangplaats per jaar. Per trap is het subsidiebedrag hoger, meer info over de 
bedragen op de website van Kind en Gezin. 

o De bedragen voor de subsidie inkomenstarief bestaan uit twee delen, een gedeelte is 
gelinkt aan de geleverde kinderopvangprestaties, een gedeelte is gelinkt aan de 
gemiddelde leeftijd van de kinderbegeleiders. 

ARTIKEL 3. BEDRAG VAN DE SUBSIDIE 

De ondersteunende premie wordt éénmalig toegekend aan de organisatoren kinderopvang 0-3 jaar 

in het jaar 2023.  

• De premie bedraagt €350 per vergunde opvangplaats die geen subsidie of de basissubsidie 

ontvangen (geen of trap 1).  

• Voor vergunde opvangplaatsen die gesubsidieerd zijn vanaf de subsidie voor inkomenstarief 

(trap 2) bedraagt de premie €175 indien de effectieve bezetting 80% of meer bedraagt.  

Indien de effectieve bezetting in trap 2 lager ligt dan 80% wordt de helft van het 

premiebedrag toegekend, nl. €87,5 per vergunde opvangplaats.  

 

ARTIKEL 4. VOORWAARDEN  

Volgende criteria moeten voldaan zijn om een premie te kunnen verkrijgen: 

• De aanvrager is een organisator kinderopvang met vergunde kinderopvangplaatsen.  

• De aanvrager is een organisator die een kinderopvanglocatie uitbaat op grondgebied van 

Roeselare.  



• De aanvrager die gesubsidieerde trap 2 plaatsen heeft, dient minimaal 80% bezetting te 

halen om de volledige premie van €175 toegekend te krijgen.  

Gezien de lopende beheersovereenkomst tussen Stad Roeselare en zorgbedrijf Motena, kan Motena 

Kidz geen aanvraag indienen voor de premie beschreven in dit reglement.  

 

ARTIKEL 5. AANVRAAGPROCEDURE 

De aanvraag gebeurt door het indienen van een digitaal formulier dat ter beschikking wordt gesteld 

op de website van Stad Roeselare.  

De aanvraag bevat de volgende informatie:  

• Contact gegevens van de organisator kinderopvang; 

• Contact gegevens van de verantwoordelijke uitbater van de kinderopvang 0-3 jaar; 

• Het attest van Agentschap Opgroeien met het aantal vergunde plaatsen; 

• OF het subsidieoverzicht én saldoberekening OF een officieel schrijven/e-mail van 

Agentschap Opgroeien waar het bezettingspercentage wordt weergegeven – dit van het 

jaar 2021 OF 2022 (dit enkel voor vergunde plaatsen die vanaf trap 2 gesubsidieerd 

worden); 

• Motivatie waarvoor de subsidie aangewend zal worden binnen de werking van de 

kinderopvang.  

De aanvrager is verantwoordelijk voor de gegevens die hij op het formulier aanvult. Indien er een 

aanvraag wordt ingediend die niet volledig is of waarbij de nodige stukken ontbreken, kan de 

aanvraag als onontvankelijk worden afgewezen.  

 

ARTIKEL 6. TOEKENNINGSPROCEDURE EN UITBETALING 

De goedkeuring van de aanvragen gebeurt op basis van de bovenstaande criteria. In 2023 kan er één 

aanvraag ingediend worden per organisator kinderopvang. De aanvraag wordt ter goedkeuring 

voorgelegd aan het college van burgemeester en schepenen. De uitbetaling van de premie wordt na 

deze goedkeuring uitgevoerd.  

Na een goedkeuring door het college van burgemeester en schepenen zal de uitbetaling van de 

premie gebeuren (100%) op het einde van het kwartaal waarin de aanvraag werd ingediend.  

 

ARTIKEL 7. CONTROLE 

De premie is bedoeld om de werking van de kinderopvang te ondersteunen en kan geenszins voor 

persoonlijke doeleinden gebruikt worden. 

In toepassing van de wet van 14 november 1983 betreffende de controle op de toekenning en 

aanwending van de subsidies, is de begunstigde ertoe gehouden:  

• De subsidie aan te wenden voor het doel waarvoor zij werd toegekend.  



• Elke daartoe gemachtigde afgevaardigde van het Stadsbestuur toe te staan om, 

eventueel ter plaatse, de aanwending van de toegekende subsidie te controleren.  

• Bij niet naleving van deze bepalingen kan het stadsbestuur overgaan tot de gehele of 

gedeeltelijke terugvordering van de betrokken subsidies, evenals de toekenning van 

nieuwe subsidies opschorten.  

 

ARTIKEL. 8. BETWISTING / BEROEP  

Het college van burgemeester en schepenen wordt belast met de uitvoering van onderhavig 

reglement.  

Tegen deze beslissing kan een beroep tot vernietiging bij de Raad van State worden ingesteld. Dit 

beroep dient bij aangetekend schrijven binnen een termijn van 60 dagen met ingang van de datum 

van de kennisgeving van deze beslissing, aan de Raad van State te worden gemaakt.  

 

ARTIKEL 9. INWERKINGTREDING  

Het subsidiereglement treedt in werking vanaf goedkeuring door de gemeenteraad en is geldig voor 

de periode van 1 januari 2023 tot en met 31 december 2023. 

 

Aldus vastgesteld in zitting van de gemeenteraad d.d. 19 december 2022.  


