TECHNISCHE FICHE VVSG-VERKIEZINGSMEMORANDUM
Fiche

Gelijke financiering publieke en private kinderopvang van baby’s
en peuters

Hoort bij strategisch

SD2: herijken gemeentelijke financiering

dossier
Korte omschrijving

Lokale besturen zijn organisator van gezins- en groepsopvang van
baby’s en peuters en werken daarbij hoofdzakelijk met een
inkomensgerelateerde ouderbijdrage en bijhorende Kind en Gezinsubsidie (qua subsidietrap gaat het om zogenaamde T2-plaatsen).
Een lokaal bestuur combineert - als organisator van een
voorziening – de laag gesubsidieerde T2B-plaatsen met T2Aplaatsen en krijgt dus hiervoor in vergelijking met de vzw’s nog
steeds minder subsidie. Nochtans zijn de loonkosten minstens
even hoog bij een lokaal bestuur als bij andere organisatoren. De
Vlaamse overheid heeft zich geëngageerd om tegen 2020 de
subsidie gelijk te schakelen door het subsidieverschil tussen T2A
en T2B weg te werken en alle plaatsen waar inkomensgerelateerd
wordt gewerkt een T2A-subsidie te geven. Hiervoor moeten de
nodige middelen uitgetrokken worden.
De VVSG stelt bovendien vast dat Vlaanderen (in vergelijking met
andere Europese landen) nog achterop hinkt inzake kwaliteit
(bijvoorbeeld inzake ratio kinderbegeleider-kind,
kwalificatievoorwaarden kinderbegeleiders). Maar er is in de
vandaag gesubsidieerde opvang ook weinig ruimte voor de
begeleiding van kwetsbare gezinnen, het realiseren van de
ontmoetingsfunctie voor ouders, het waar maken van een warme
transitie van opvang naar school enz). De VVSG vraagt een
onderzoek naar de kostprijs van een kwaliteitsvolle en
toegankelijke kinderopvang van baby’s en peuters die rekening
houdt met deze extra kwaliteits- en
toegankelijkheidsbevorderende voorwaarden.

Wat ?
De plaatsen kinderopvang baby’s en peuters (zowel gezins- als groepsopvang) die een
lokaal bestuur (en andere organisatoren die ook nog T2B-subsidie krijgen) organiseert en
waar ouders een inkomensgerelateerde ouderbijdrage betalen moeten een subsidie op T2Aniveau krijgen. Daarvoor moet het verschil in subsidie tussen T2A en T2B verdwijnen voor
zowel de gezins- als groepsopvang van baby’s en peuters.
Nieuwe plaatsen waar ouders een inkomensgerelateerde ouderbijdrage betalen, moeten
onmiddellijk worden gesubsidieerd op T2A-niveau.
Hoe ?
De regelgeving (artikel 59 Subsidiebesluit van 22 november 2013) bevat een groeipad voor

de groepsopvang zodat de zogenaamde T2B-plaatsen tegen 2020 dezelfde subsidie
zouden krijgen als de T2A-plaatsen. De VVSG vraagt de uitvoering van dit groeipad.
Daarnaast bevat de regelgeving (artikel 58 Subsidiebesluit van 22 november 2013) de
bepaling dat in de gezinsopvang de zogenaamde T2B-plaatsen tegen 2020 dezelfde
subsidie zouden krijgen als de T2A-plaatsen. De VVSG vraagt de uitvoering van beide
engagementen.
De VVSG bepleit dat elke stap in het groeipad gepaard gaat met extra garanties voor de
toegankelijkheid voor vooral kwestbare gezinnen (door bijvoorbeeld stap 2 in het financiële
groeipad te koppelen aan het regelgevend vastleggen van de maximum bijdrage die aan
ouders door een voorziening kan gevraagd worden voor een ongerechtvaardigde
afwezigheid op het via het inkomen bepaalde bedrag). De verhoogde subsidie moet op die
manier vooral de realisatie van de sociale functie bevorderen.
Na deze gelijkschakeling van subsidie (die al wetgevend verankerd is) vraagt de VVSG een
onderzoek naar de kostprijs van een kwaliteitsvolle en toegankelijke kinderopvang van
baby’s en peuters die rekening houdt met extra kwaliteits- en
toegankelijkheidsbevorderende voorwaarden. Om de ongelijke kansen van kinderen weg te
werken is het inzetten op de ontwikkeling van kinderen cruciaal. Maar dat kan enkel in een
kwaliteitsvolle kinderopvang.
Effect ?
Gelijke subsidie en dus ook gelijke kansen op kwaliteit en toegankelijkheid van alle
kinderopvangvoorzieningen.
Contactpersoon VVSG

Ann Lobijn, Diensthoofd Kinderopvang

