DE VLAAMSE MINISTER VAN WELZIJN, VOLKSGEZONDHEID EN GEZIN

NOTA AAN DE LEDEN VAN DE VLAAMSE REGERING

Betreft: Ontwerpbesluit van de Vlaamse Regering tot wijziging
van het Subsidiebesluit van 22 november 2013, wat
betreft het toelaten van verschillende prijssystemen in
een kinderopvanglocatie met het systeem
inkomenstarief, en tot wijziging van artikel 8 van het
Procedurebesluit van 9 mei 2014
Definitieve goedkeuring
Bijlagen:
-

het ontwerpbesluit;
het advies 65.952/1 van de Raad van State van 23 mei 2019.

1. INHOUDELIJK
1.1

Situering

Voorliggend ontwerpbesluit werd principieel goedgekeurd door de Vlaamse Regering
op 5 april 2019 (VR 2019 0504 DOC.0472/1ter en DOC.0472/2BIS).
1.2

Context en inhoud

Bij besluit van de Vlaamse Regering van 16 juni 2017 werd een experiment in de
regelgeving gebracht binnen het systeem inkomenstarief. Er werden meer bepaald
artikels ingevoegd in het Subsidiebesluit van 22 november 2013 die het mogelijk
maakten dat een organisator niet voor alle kinderopvangplaatsen op zijn
kinderopvanglocatie moest werken volgens het systeem inkomenstarief.
Dit experiment maakte het dus mogelijk om verschillende prijssystemen naast
elkaar te hebben binnen één kinderopvanglocatie, weliswaar binnen een beperkte
groep organisatoren die daarvoor een afwijking kregen van Kind en Gezin en binnen
bepaalde voorwaarden. Naar de betrokken gezinnen toe was een vrije prijs mogelijk
voor schriftelijke overeenkomsten die in het kader van het experiment gesloten of
aangepast werden voor 1 april 2018 en dit tot het opgevangen kind naar de
basisschool gaat, of, als het kind niet naar de basisschool gaat, tot het kind drie en
een half jaar is. Dit betekent dat het experiment ten einde loopt als deze kinder en
niet meer worden opgevangen.

Pagina 1 van 3

Evaluatie van het experiment zou een beslissing mogelijk maken om deze richting al
dan niet te bestendigen. Met voorliggend besluit wordt de bestendiging voorgesteld
en gaat het experiment over in een structurele regelgeving, met ingang van 1
januari 2020. Vanaf dan zal een organisator in zijn kinderopvanglocatie waarvoor hij
de subsidie voor inkomenstarief ontvangt aan ouders een vrije prijs kunnen vragen
voor de plaatsen waarvoor hij van Kind en Gezin geen subsidie ontvangt.
De organisator zal aan de voorwaarden moeten voldoen die voorliggend besluit
bepaalt en die onder meer peilen naar zijn competentie/bestuursvoerend vermogen.
Dat is cruciaal, gezien net die competentie maakt of vrije prijs naast inkomenstarief
binnen één kinderopvanglocatie kan werken, zowel naar de betrokken gezinnen toe
als naar de overheid toe.
1.3

Gevolggevingen advies Raad van State

De Raad van State verleende haar advies, met als kenmerk 65.952/1, op 23 mei
2019.
Aanhef.
De aanhef werd aangepast aan de opmerkingen van de Raad van State.
2. WEERSLAG VAN HET VOORSTEL OP DE BEGROTING VAN DE VLAAMSE
GEMEENSCHAP
2.1

Financiële weerslag van het voorstel (en vereiste kredieten)

De impact van IKT mix op het budget van de Vlaamse overheid is moeilijk in te
schatten, aangezien het niet te voorspellen valt hoeveel organisatoren in dit
systeem zouden instappen.
Anderzijds zou het werken met IKT mix een verschuiving kunnen meebrengen van
het aantal kinderen van ouders met een lager inkomen naar plaatsen met IKT wat
zou betekenen dat de subsidie die Kind en Gezin moet uitkeren voor deze locatie
stijgt. Aangezien er meer plaatsen aan niet-inkomenstarief worden toegekend, zou
dit mogelijk ook een effect kunnen hebben op de toekenning van de
kinderopvangtoeslag.
Door het systeem van IKT mix te veralgemenen kan het duurzaam ondernemen in
de kinderopvang een duwtje in de rug krijgen. Sociale ondernemers die de
mogelijkheid hebben om extra opvangplaatsen te realiseren zullen niet meer
beperkt worden en kunnen dat doen met extra opvangplaatsen aan vrije prijs .
2.2

Inspectie van Financiën

Het advies van de Inspectie van Financiën met referentienummer JVE/AVP/19/0125
werd verleend op 12 maart 2019.
De Inspectie van Financiën stelt dat het begrotingsakkoord vereist is.
2.3

Begrotingsakkoord

Het gunstig begrotingsakkoord werd bekomen op 5 april 2019. De budgettaire
weerslag wordt opgevangen binnen het beleidsdomein Welzijn, Volksgezondheid en
Gezin en zal geen aanleiding kan geven tot meervragen in de toekomst. Op het
monitoringscomité van het Groeipakket zal duidelijk aangetoond worden welke
impact de bijkomende capaciteit met vrije dagprijs heeft op de evolutie van de
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uitgaven van de kinderopvangtoeslag. Het betreft immers een erkende kostendrijver
waarvan het uitgavenritme versneld wordt.
3. WEERSLAG VAN HET VOORSTEL OP DE LOKALE BESTUREN
1 personeel: het voorstel heeft geen weerslag op gebied van personeelsinzet;
2 werkingsuitgaven: het voorstel heeft geen weerslag op de lopende uitgaven van de
lokale besturen;
3 investeringen en schulden: het voorstel heeft geen investeringen als gevolg;
4 ontvangsten: het voorstel heeft geen bijkomende ontvangsten als gevolg;
5 conclusie: het voorstel heeft geen weerslag op de lokale besturen.
4. WEERSLAG VAN HET VOORSTEL OP HET PERSONEELSBESTAND EN DE
PERSONEELSBUDGETTEN
Het voorstel van beslissing heeft geen weerslag op het personeelsbestand en op het
personeelsbudget, zodat het akkoord van de Vlaamse minister, bevoegd voor de
bestuurszaken, niet vereist is.
5. KWALITEIT VAN DE REGELGEVING
5.1

Wetgevingstechnisch en taalkundig advies

Het bijgaande ontwerpbesluit van de Vlaamse Regering werd aangepast aan het
wetgevingstechnisch en taalkundig advies nr. 2019/114 van 7 maart 2019.
5.2

RIA

De onderbouwing van het dossier, zoals afwegingen of motivering, is verweven
doorheen de andere rubrieken van de nota.
5.3

Zorginspectie

Zorginspectie werd geconsulteerd over voorliggend ontwerp van besluit. Het
voorliggend voorstel heeft nauwelijks impact op de werking van Zorginspectie.
6. VOORSTEL VAN BESLISSING
De Vlaamse Regering hecht haar definitieve goedkeuring aan het bijgaande ontwerp
van besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het Subsidiebesluit van 22
november 2013, wat betreft het toelaten van verschillende prijssystemen in een
kinderopvanglocatie met het systeem inkomenstarief, en tot wijziging van artikel 8
van het Procedurebesluit van 9 mei 2014.
De Vlaamse minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin,

Jo VANDEURZEN
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