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Reglement 

 Doel  

De Stad Gent wil inzetten op kwaliteitsvolle en duurzame kinderopvang en organiseert daarom zelf 
kinderopvang én verleent daarvoor ook start- en investeringssubsidies aan andere vergunde 
organisatoren van kinderopvang voor baby’s en peuters met kinderopvanglocaties op het Gentse 
grondgebied. 

 Definities  

In dit reglement hebben de onderstaande termen de ernaast vermelde betekenis.  

Organisator: de natuurlijke persoon of de rechtspersoon die kinderopvang inricht. 

Kinderopvanglocatie: de vestigingsplaats waar de kinderopvang georganiseerd wordt. 
Agentschap Opgroeien: voorheen Kind&Gezin, opgericht bij het decreet van 30 april 2004 tot 
oprichting van het intern verzelfstandigd agentschap met rechtspersoonlijkheid Opgroeien regie. 

Groepsopvang: een initiatief van minstens 9 kinderen van 0 tot 3 jaar, met een vergunning van het 
Agentschap Opgroeien. 

Gezinsopvang: een initiatief van maximum 8 kinderen van 0 tot 3 jaar, met een vergunning van het 
Agentschap Opgroeien. 
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Vergunde capaciteit: het aantal opvangplaatsen van de locatie zoals vermeld op de vergunning 
afgeleverd door het Agentschap Opgroeien. 

Dekkingsgraad: de verhouding tussen het totale aantal kinderen van 0 tot 2 jaar in een bepaalde 
wijk en de totale opvangcapaciteit in deze wijk. 
 

Kinderopvangpunt Gent:  lokaal loket kinderopvang dat instaat voor de monitoring van het aanbod 
en vraag naar kinderopvang, de centrale registratie van opvangvragen voor baby’s en peuters in alle 
opvanglocaties op het grondgebied van de Stad Gent en de ondersteuning van ouders bij het 
zoeken naar kinderopvang.  

Dienst Kinderopvang: de Dienst Kinderopvang die ressorteert onder het Departement Onderwijs, 
Opvoeding en Jeugd van de Stad Gent; 

 Doelgroep en toepassingsgebied  

 Voor de subsidie komen in aanmerking:  

a.  Elke organisator van groepsopvang met opvanglocaties actief op het grondgebied van de 
Stad Gent die over een vergunning uitgereikt door het Agentschap Opgroeien beschikt, kan 
een subsidie aanvragen. 

b. Elke organisator van gezinsopvang met onthaalouders actief op het grondgebied van de 
Stad Gent die over een vergunning uitgereikt door het Agentschap Opgroeien  beschikt, 
kan een subsidie aanvragen. 

 Voor de subsidie komen niet in aanmerking: 

a. Kinderopvanglocaties waar Stad Gent zelf organiserend bestuur is. 

b. Kinderopvanglocaties waar de Stad Gent bij de vergunningsaanvraag een negatief advies 
heeft gegeven. 

 

 Volgende subsidies kunnen toegekend worden: 

a.  Startsubsidie 

Een startsubsidie kan worden toegekend aan de aanvrager die een nieuwe groepsopvang zal 
inrichten of als onthaalouder zal starten met het inrichten van een nieuwe gezinsopvang.  
Aanvullend kan aan de startende organisator of onthaalouder een subsidie voor vorming en 
opleiding worden toegekend. 
 

b. Herinvesteringssubsidie 

Een herinvesteringssubsidie kan worden toegekend aan de aanvrager als ondersteuning voor 
gedane uitgaven te verbetering van de infrastructuur, de inrichting, het meubilair of de 
uitrusting van de ruimtes waar de opvang plaats vindt. Enkel uitgaven van minimaal 200,00 
euro voor een locatie gezinsopvang en minimaal 500,00 euro voor een locatie groepsopvang 
komen in aanmerking voor de herinvesteringssubsidie.  

 
Het uitrusten, meubileren en inrichten van een binnenruimte en/of de buitenruimte van de 
kinderopvanglocatie dient te beantwoorden aan de voorwaarden omschreven in het Besluit 
van de Vlaamse Regering van 22 november 2013 houdende de vergunningsvoorwaarden en het 
kwaliteitsbeleid voor gezinsopvang en groepsopvang van baby’s en peuters; 
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 Voorwaarden 

 De Stad Gent verleent de subsidies onder de volgende voorwaarden: 

a. De aanvrager dient te beschikken over een vergunning uitgereikt door het Agentschap 
Opgroeien voor  de opvangplaatsen waarvoor een subsidie wordt aangevraagd; 

b. De aanvrager verbindt er zich toe om de opvangplaatsen waarvoor de subsidie wordt 
toegekend vanaf de aanvraagdatum gedurende een ononderbroken periode voor minstens 
drie jaar in te richten; 

c. De startsubsidie kan niet gecombineerd worden met de herinvesteringssubsidie. 

d. De aanvrager verbindt er zich toe om de aanvragen voor en toewijzing van de 
opvangplaatsen te verwerken via de software van het Kinderopvangpunt Gent volgens de 
afspraken gemaakt in het Lokaal Overleg Kinderopvang Gent. 

e. Het verlenen van de subsidie kan enkel binnen de perken van de kredieten die het college 
van burgemeester en schepenen voor dit reglement voor overdrachten beschikbaar stelt 
en overeenkomstig de Wet van 14 november 1983 houdende controle op de toekenning 
en op de aanwending van sommige toelagen. 

 

 Indien de som van de aangevraagde subsidie de beschikbare kredieten overschrijdt zal 
voorrang worden geboden aan: 

a. Bij de toekenning van een startsubsidie: 

1) in eerste rang aan nieuwe opvanglocaties die worden ingericht in de deelgebieden met de 
grootste nood aan bijkomende opvangplaatsen (bron: recenste rapport ‘Het aanbod aan 
kinderopvang voor baby’s en peuters in Gent); 

2) in tweede rang aan nieuwe opvangplaatsen met een extra functie zoals voorbehouden 
plaatsen voor kwetsbare gezinnen, dringende opvangplaatsen en/of ruimere 
openingsuren. 

 

b. Bij de toekenning van een herinvesteringssubsidie: 

1) voorrang voor uitgaven die vereist worden vanuit het regelgevend kader: 
vergunningsbesluit, brandweervereisten, risico-analyse, zorginspectie 

 

 Indien de kredieten niet toereikend zijn, wordt de aanvraag overdragen naar het volgende jaar. 
Indien in kader van het volgende jaar bijkomende info nodig is, wordt dit opgevraagd.  

 

 Subsidiebedrag  

 Startsubsidie 

De startsubsidie bedraagt forfaitair 200 euro per opvangplaats:  

a. Voor groepsopvang kan de aanvrager voor maximaal 25 opvangplaatsen in aanmerking 
komen voor de subsidie met een maximum van 5.000 euro per aanvrager.   

b. Voor gezinsopvang kan de aanvrager voor maximaal 4 opvangplaatsen in aanmerking 
komen voor de subsidie met een maximum van 800 euro per aanvrager. 
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c. De aanvullende subsidie voor vorming en opleiding bedraagt 50 % van de kosten met een 
maximum van 500 euro voor gevolgde opleidingen door de verantwoordelijke, 
kinderbegeleiders of onthaalouder bij een erkende vormingsorganisatie. 

 

 Herinvesteringssubsidie 

De herinvesteringssubsidie bedraagt 30% van de uitgaven met een maximum van 5.000 euro. 

 Procedure  

§1. Aanvraag 

a. De subsidieaanvraag gebeurt aan de hand van het daartoe bestemde aanvraagformulier, 
verkrijgbaar via de website van de Stad Gent. 

b. De aanvraag wordt ingediend ten laatste op 31 augustus van het lopende kalenderjaar.  

- startsubsidie:  voor de opvanglocaties die gestart en vergund zijn sedert 1 september van 
het voorafgaande kalenderjaar en ten laatste op 31 augustus van het lopende 
kalenderjaar. 

- aanvullende vormingssubsidie: voor vormingen gevolgd sedert 1 september van het 
voorafgaande kalenderjaar en ten laatste op 31 augustus van het lopende kalenderjaar. 

- herinvesteringssubsidie:  voor uitgaven gedaan sedert 1 september van het voorgaande 
jaar en ten laatste op 31 augustus van het lopende kalenderjaar.  

c. Door het indienen van de aanvraag verklaart de aanvrager zich akkoord met de bepalingen 
van dit subsidiereglement. 

d. De aanvrager ontvangt een schriftelijke ontvangstbevestiging van de aanvraag. Indien de 
aanvraag onvolledig is, vraagt het Kinderopvangpunt Gent gelijktijdig aan de aanvrager om 
de ontbrekende informatie ten laatste 7 kalenderdagen na de uiterste datum van indiening 
te bezorgen. 

 

 Beoordeling 
 

a. Het Kinderopvangpunt Gent gaat na of de aanvraag volledig is en tijdig werd ingediend.  

b. Het Kinderopvangpunt Gent beoordeelt of de aanvraag voldoet aan  de voorwaarden 
bepaald in dit reglement.  

c. Het Kinderopvangpunt Gent rangschikt de aanvragen op basis van de in dit reglement 
opgenomen voorrangsbepalingen. 

 
 

 

 Beslissing  

a. Het college van burgemeester en schepenen neemt de beslissing tot al dan niet toekenning 
van de subsidie op basis van een advies van Kinderopvangpunt Gent.  

b. De beslissing wordt ten laatste 2 maanden na de uiterste datum van indiening genomen. 
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c.  De aanvrager wordt ten laatste 2 weken na de beslissing schriftelijk op de hoogte gebracht 
van de beslissing van het college van burgemeester en schepenen.  

d. Deze termijnen zijn enkel richtdata. 

 

 Uitbetaling 

a. De uitbetaling van de subsidies gebeurt door overschrijving op de post- of bankrekening 
van de aanvrager. 

b. De Stad Gent betaalt de subsidie uit ten laatste twee maanden na de kennisgeving van de 
beslissing van het college van burgemeester en schepenen.  

c. De aanvrager verbindt zich ertoe de Stad Gent onverwijld schriftelijk op de hoogte te 
brengen van iedere wijziging van diens post- of bankrekeningnummer. 

 Controle 

 De Stad Gent heeft het recht om ter plaatse de aanwending van de verleende subsidie(s) en het 
naleven van de bepalingen van dit reglement te doen controleren.  

§2.  De Stad Gent kan tevens steeds informatie opvragen omtrent de naleving van de bepalingen 
van dit reglement. De organisator levert deze informatie na eenvoudig verzoek van het 
Kinderopvangpunt Gent.  

§3.  Ingeval de aanvrager zich verzet tegen de uitoefening van de controle, is hij/zij gehouden tot 
terugbetaling van de subsidie.  

 Sancties  

 De subsidie moet steeds gebruikt worden voor het doel waarvoor ze is toegekend en het 
gebruik ervan dient gerechtvaardigd. Zo niet dient de subsidie terugbetaald te worden. 

 In geval van fraude of valse verklaringen in hoofde van de aanvrager, kan de Stad Gent 
beslissen om de toekenning van de subsidie te schorsen en in de toekomst geen subsidies meer 
toe te staan aan de aanvrager en het verleende subsidiebedrag terug te vorderen. 

 
§3.  Indien de bepalingen van dit reglement niet worden nageleefd, of indien de aanvrager niet 

tegemoet komt aan de voorwaarden gesteld in artikel 4 §1 a. b. c. van dit reglement, kan de 
Stad Gent, behalve in geval van overmacht aan te tonen door de aanvrager, overgaan tot de 
gehele of gedeeltelijke terugvordering van de toegekende subsidie. 

 

 Non-discriminatieclausule  

 De aanvrager verbindt er zich toe: 

a. geen enkele vorm van discriminatie op grond van het geslacht, nationaliteit, zogenaamd 
ras, huidskleur, afkomst, nationale of etnische afstamming, leeftijd, seksuele geaardheid, 
burgerlijke staat, geboorte, vermogen, geloof of levensbeschouwing, politieke overtuiging, 
taal, huidige of toekomstige gezondheidstoestand, handicap, fysieke of genetische 
eigenschap of sociale afkomst te dulden. 
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b. toegankelijk te zijn voor iedereen. 

c. elk discriminerend gedrag op de werkplaats te voorkomen en indien nodig te bestrijden en 
te bestraffen. 

d. de wetten en reglementen die de toepassing van de non-discriminatie en gelijke kansen 
bevorderen en verdedigen na te leven. 

e. indien men beroep doet op derden onderhavige non-discriminatieclausule aan hen ter 
kennis te brengen en er voor te zorgen dat ook zij die naleven in de bijdrage die zij leveren 
in het kader van het toepasselijke reglement.  

 Wanneer de non-discriminatieclausule niet nageleefd wordt, kan de Stad Gent - rekening 
houdend met alle elementen - maatregelen nemen. 

 Inwerkingtreding (en duurtijd)  

Dit reglement treedt in werking na bekendmaking. Jaarlijks wordt de werking van dit reglement 
geëvalueerd. 

 

(einde reglement) 
 


