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1. Kinderopvang
1.1.

Opvangvoorzieningen voor kinderen jonger dan drie jaar

Vandaag de dag maken kinderopvangvoorzieningen integraal deel uit van onze
maatschappij. Ze laten ouders immers toe hun gezinsleven te combineren met een job of
een opleiding.
De kinderopvangsector is gevarieerd, zowel op het gebied van infrastructuur als op het vlak
van de instellingen.
De opvang van kinderen jonger dan 3 jaar in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest wordt
immers door twee organisaties beheerd: het ONE (Office de la Naissance et de l’Enfance),
dat onder de Franse Gemeenschap ressorteert, en Kind en Gezin, dat afhangt van de
Vlaamse Gemeenschap. Een opvangvoorziening moet van een van deze instellingen een
vergunning ontvangen hebben om haar activiteiten te mogen uitoefenen.

Op basis van de gegevens die het van deze twee instellingen ontvangt, verspreidt het BISA
informatie over de totale capaciteit en het aantal opvangvoorzieningen voor jonge kinderen.
Het ONE en Kind en Gezin voeren de telling uit op 31 december.

Voor elk van beide instellingen moeten de opvangvoorzieningen aan specifieke kenmerken
voldoen. Om een onderscheid tussen de opvangvoorzieningen te maken, baseren beide
instellingen zich evenwel op twee belangrijke kenmerken die ze gemeenschappelijk hebben:
het ene betreft het opvangtype en het andere het soort financiële bijdrage.

A. Opvangtype – Groeps- of gezinsopvang
In een groepsopvangvoorziening worden de kinderen opgevangen in een grote groep, die
over het algemeen onderverdeeld is in deelgroepen en die begeleid wordt door een team
professionals in aangepaste ruimten.
In een gezinsopvangvoorziening worden de kinderen opgevangen in een kleine groep door
één professional (opvangster, kinderoppas), bij de professional thuis of op een andere
aangepaste locatie.

B. Tariefbepaling
Het tarief vormt ook een onderscheid tussen de verschillende opvangvoorzieningen. Er
bestaan twee soorten financiële bijdragen: het tarief dat gebaseerd is op het inkomen van de
ouders (Inkomenstarief) of de vrije prijs.
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In het eerste geval wordt het dagtarief bepaald op basis van het inkomen van de ouders. Dat
is het geval in de opvangvoorzieningen die erkend (en meestal gesubsidieerd) zijn door het
ONE of K&G.
In het andere geval, voor de opvangstructuren die enkel een vergunning hebben gekregen
van het ONE of K&G, wordt het tarief vrij bepaald door de opvangvoorziening.

1.2. Overzicht van de twee instellingen die de Brusselse
kinderopvangvoorzieningen erkennen
A. Het ONE
Het ONE verzekert - met naleving van de geldende wetten - de vergunning, erkenning,
subsidiëring, begeleiding, controle en evaluatie van de opvang van kinderen van 0 tot 3 jaar
en ouder buiten hun familiale omgeving.
Voor het ONE zijn de opvangvoorzieningen voor kinderen jonger dan 3 jaar onderverdeeld in
twee categorieën: de gesubsidieerde en de niet-gesubsidieerde.
Type kinderopvangvoorziening

Gesubsidieerd

Niet
gesubsidieerd

Aantal kinderen

Leeftijd

Crèche

18 tot 48

0 - 3 jaar

Peutertuin

18 tot 48

18 maanden - 3 jaar

Maison Communale
de l'Accueil de
l'Enfance (MCAE)
(Gemeentelijk Huis
voor Opvang van
Kinderen)

12 tot 24

0 - 6 jaar

Geconventioneerde
onthaalouders

1 tot 5

0 - 6 jaar

Zelfstandige
kinderdagverblijven

9 tot 24 kinderen

0 - 6 jaar

"Haltes-Garderies"

Variabel

0 - 6 jaar

Zelfstandige
onthaalouders

1 tot 5

0 - 6 jaar
Source : ONE (1)

Alle door het ONE gesubsidieerde opvangvoorzieningen bepalen het tarief op basis van het
inkomen van de ouders (volgens het ONE-barema). De andere opvangvoorzieningen
bepalen vrij hun tarief (sommige volgen echter het ONE-barema of stellen tarieven voor die
in verhouding zijn tot het inkomen van de ouders).
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B. Kind en Gezin
Kind en Gezin heeft als opdracht de kinderopvang te stimuleren en te ondersteunen, de
kwaliteit ervan te controleren, een controleattest of een erkenning af te leveren en subsidies
toe te kennen.
Kind en Gezin maakt geen onderscheid meer tussen de verschillende opvangstructuren
(sinds 1 april 2014 volgens het decreet van 20 april 2012). Het enige onderscheid tussen de
opvangvoorzieningen is het feit dat ze collectief of familiaal zijn en de tariefbepaling ("IKT" =
inkomenstarief = prijs gebaseerd op het inkomen van de ouders, of "Niet IKT", vrije prijs).
Vroeger (vóór het decreet van 1 april 2014) werd er een onderscheid gemaakt tussen de
zelfstandige kinderdagverblijven en de gesubsidieerde crèches. Vóór het decreet bestonden
er drie types vergunningen door Kind en Gezin: de erkenning, het attest van toezicht of de
melding ("gemeld")

Kind en Gezin (vóór 1 april
2014)
Label

Subsidie

Gezinsopvang

Erkende opvang
Erkenning

Volledig
gesubsidieerd

Prijs

Enkel gemelde
opvang
Gemeld

Mogelijkheid tot
financiële steun De
overheid betaalt het
verschil tussen de
bijdrage op basis
van het inkomen
van de ouders en de
gegarandeerde
dagprijs

-

Zelfstandige
onthaalouders

-

Zelfstandige
kinderdagverblijven

Zelfstandige
kinderdagverblijven

Vrij / Op basis van
het inkomen

Vrij

Geconventioneerde
onthaalouders
Erkende crèche

Goepsopvang

Zelfstandige
opvang
Attest van toezicht

Lokale dienst voorschoolse
opvang
Op basis van het
inkomen

Bron : Kind en Gezin (2)

Sinds 1 april 2014 moeten alle opvangvoorzieningen verplicht een vergunning hebben. Het
opvangaanbod is eenvoudiger geworden (groep (vanaf 9 kinderen) of gezinsopvang (tot 8
kinderen)). Om deze vergunning te vragen, is het noodzakelijk dat de verantwoordelijke van
de kinderopvang en één van de kinderbegeleiders een actieve kennis Nederlands hebben
(taaltest om het te bewijzen). Sinds, er is ook een nieuw subsidiëringssysteem. Een
inrichtende macht kan immers per etappe een reeks van vier subsidies aanvragen:
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Voor opvangvoorzieningen met:
1

Basissubsidie

- 220 openingsdagen per jaar
- een actieve kennis van het Nederlands voor alle
kinderbegeleiders
Voor opvangvoorzieningen waar:

2

Subsidie voor inkomenstarief

- gezinnen een prijs betalen op basis van het inkomen
- kinderen van bepaalde gezinnen voorrang krijgen
Voor opvangvoorzieningen:

3

Plussubsidie

- die kwetsbare gezinnen ondersteunt
- waar kinderen van deze gezinnen voorrang krijgen

4

Subsidie inclusieve opvang

- integratie van kinderen met een specifieke zorgbehoefte in
een groep van kinderen zonder specifieke zorgbehoefte.
Bron: Kind en Gezin (3-4)

De subsidies zullen niet meer verbonden zijn aan een opvangvoorziening maar wel
samenhangen met een “subsidiegroep” (vaak verbonden aan de inrichtende macht). We
kunnen deze informatie in onze tabellen dus niet meer weergeven per opvangvoorziening
(en dus per gemeente). Een subsidiegroep, d.w.z. een inrichtende macht, kan namelijk
eigenaar zijn van meerdere opvangvoorzieningen in verschillende gemeenten van het
Gewest of zelfs in de hele Vlaamse gemeenschap. Bovendien zal een "subsidiegroep" niet
noodzakelijk een subsidie ontvangen voor alle plaatsen, alle kinderopvangen die de groep
omvat.

De conclusie is dus dat we enkel het opvangtype (groep of gezin) en het inkomenstarief (al
dan niet verbonden aan het inkomen van de ouders) als kenmerk kunnen gebruiken om de
opvangvoorzieningen van deze twee erkenningsinstellingen met elkaar te vergelijken.

Referenties
Office de la Naissance et de l’Enfance ONE http://www.one.be/
(1) http://www.one.be/uploads/tx_ttproducts/datasheet/A_la_recherche_d_un_milieu_d_a
ccueil_pour_votre_enfant_01.pdf
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Kind en Gezin http://www.kindengezin.be/
(2) Powerpoint over kinderopvang voor scholen– (http://www.kindengezin.be/over-kinden-gezin/wat-doen-we/kinderopvang/default.jsp#Kinderopvang-waarvoor-Kin)
(3) http://www.kindengezin.be/img/dienstverlening-kind-gezin-2014.pdf
(4) http://www.kindengezin.be/kinderopvang/sector-babys-en-peuters/transitiedecreet/brussel/
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