Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het besluit
van de Vlaamse Regering van 27 november 2015 houdende de
voorwaarden voor de erkenning en de subsidiëring van
gemandateerde voorzieningen, coördinatiepunten en flexibele
opvangpools van doelgroepwerknemers, de voorwaarden voor
de toestemming en de subsidiëring van lokale diensten
buurtgerichte buitenschoolse opvang, en de voorwaarden
voor een aanvullende subsidie voor organisatoren met een
vergunning groepsopvang en een plussubsidie
DE VLAAMSE REGERING,
Gelet op het decreet van 30 april 2004 tot oprichting van het intern verzelfstandigd
agentschap met rechtspersoonlijkheid Kind en Gezin, artikel 12;
Gelet op het decreet van 20 april 2012 houdende de organisatie van kinderopvang
van baby’s en peuters, artikel 10, 1°, 2° en 3°;
Gelet op het decreet van 22 november 2013 betreffende de lokale
diensteneconomie, artikel 4, §1, derde lid;
Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 19 december 2014 tot
uitvoering van het decreet van 22 november 2013 betreffende de lokale
diensteneconomie;
Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 27 november 2015 houdende
de voorwaarden voor de erkenning en de subsidiëring van gemandateerde
voorzieningen, coördinatiepunten en flexibele opvangpools van
doelgroepwerknemers, de voorwaarden voor de toestemming en de subsidiëring
van lokale diensten buurtgerichte buitenschoolse opvang, en de voorwaarden
voor een aanvullende subsidie voor organisatoren met een vergunning
groepsopvang en een plussubsidie;
Gelet op het akkoord van de minister van begroting, gegeven op 12 juli 2018;
Gelet op advies xxxxx/x van de Raad van State, gegeven op ..., met toepassing
van artikel 84, §1, eerste lid, 2°, van de wetten op de Raad van State,
gecoördineerd op 12 januari 1973;
Op voorstel van de Vlaamse minister van Binnenlands Bestuur, Inburgering,
Wonen, Gelijke Kansen en Armoedebestrijding en van de Vlaamse minister van
Welzijn, Volksgezondheid en Gezin;
Na beraadslaging,
BESLUIT:
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Artikel 1. In artikel 1 van het besluit van de Vlaamse Regering van 27 november
2015 houdende de voorwaarden voor de erkenning en de subsidiëring van
gemandateerde voorzieningen, coördinatiepunten en flexibele opvangpools van
doelgroepwerknemers, de voorwaarden voor de toestemming en de subsidiëring
van lokale diensten buurtgerichte buitenschoolse opvang, en de voorwaarden
voor een aanvullende subsidie voor organisatoren met een vergunning
groepsopvang en een plussubsidie, gewijzigd bij het besluit van de Vlaamse
Regering van 19 januari 2018, worden de volgende wijzigingen aangebracht:
1° punt 1°, 4° en 8° worden opgeheven;
2° in punt 9° worden de woorden “de buitenschoolse opvang of kinderopvang op
flexibele openingstijden” vervangen door de zinsnede “de buitenschoolse opvang op
flexibele openingstijden als vermeld in artikel 1, 7°, van het Subsidiebesluit
Buitenschoolse Opvang van 16 mei 2014”;
3° punt 11° en punt 14° worden opgeheven;
4° in punt 15° worden de woorden “die erkend wordt door” vervangen door de
woorden “die een toestemming heeft van”;
5° punt 16° wordt vervangen door wat volgt:
“16° occasionele opvang: de occasionele buitenschoolse opvang als vermeld in
artikel 1, 14°, van het Subsidiebesluit Buitenschoolse Opvang van 16 mei 2014;”;
6° punt 21° wordt vervangen door wat volgt:
“21° subsidie voor dringende kinderopvang: een subsidie als vermeld in artikel 1,
14°/2, van het Subsidiebesluit van 22 november 2013;”;
7° er wordt een punt 22°/1 ingevoegd, dat luidt als volgt:
“22°/1 subsidie voor ruimere openingsmomenten: een subsidie als vermeld in
artikel 1, 17°/1, b), van het Subsidiebesluit van 22 november 2013;”.
Art. 2. In artikel 2 van hetzelfde besluit wordt punt 1° vervangen door wat volgt:
“1° een flexibele opvangpool buitenschoolse opvang;”.
Art. 3. In hetzelfde besluit, gewijzigd bij het besluit van de Vlaamse Regering
van 19 januari 2018, wordt een artikel 2/1 ingevoegd, dat luidt als volgt:
“Art. 2/1. Het Departement WSE kent de vergoeding toe conform hoofdstuk 7
van het decreet van 22 november 2013 betreffende de lokale diensteneconomie,
en hoofdstuk 7 van het besluit van de Vlaamse Regering van 19 december 2014
tot uitvoering van het decreet van 22 november 2013 betreffende de lokale
diensteneconomie.
Aan de lokalediensteneconomieondernemingen waaraan een label is
toegekend conform artikel 63, §1, van het voormelde besluit van de Vlaamse
Regering van 19 december 2014 tot uitvoering van het decreet van 22 november
2013 betreffende de lokale diensteneconomie, wordt een tijdelijke vergoeding
toegekend conform artikel 66 van het voormelde besluit.”
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Art. 4. In artikel 7 van hetzelfde besluit worden de volgende wijzigingen
aangebracht:
1° het eerste lid wordt vervangen door wat volgt:
“De bedragen van de subsidies, vermeld in dit besluit, worden aangepast aan de
afgevlakte gezondheidsindex.”;
2° het tweede lid wordt vervangen door wat volgt:
“Overeenkomstig artikel 89, eerste lid, 28° en 58°, van het decreet van 18
december 2015 houdende bepalingen tot begeleiding van de begroting 2016
wordt verstaan onder afgevlakte gezondheidsindex: het prijsindexcijfer, vermeld
in artikel 2, §2, van het koninklijk besluit van 24 december 1993 ter uitvoering
van de wet van 6 januari 1989 tot vrijwaring van ‘s lands concurrentievermogen,
dat wordt berekend en toegepast conform artikel 2 tot en met 2quater van het
voormelde besluit.”;
3° er worden een derde en een vierde lid toegevoegd, die luiden als volgt:
“De toepassing van het eerste lid mag niet leiden tot een nominale vermindering
van de subsidies, vermeld in het eerste lid.
De aanpassing, vermeld in het eerste lid, gebeurt telkens twee maanden
nadat de afgevlakte gezondheidsindex een bepaalde drempelwaarde
overschrijdt.”.
Art. 5. Artikel 10 van hetzelfde besluit wordt opgeheven.
Art. 6. In hetzelfde besluit wordt het opschrift van titel 2 vervangen door wat
volgt:
“Titel 2. Flexibele opvangpool buitenschoolse opvang”.
Art. 7. Artikel 11 van hetzelfde besluit wordt vervangen door wat volgt:
“Art. 11. Een organisator van erkende groepsopvang met een subsidie voor
initiatief buitenschoolse opvang kan een erkenning krijgen als flexibele
opvangpool conform de bepalingen, vermeld in dit besluit.”.
Art. 8. In artikel 12 van hetzelfde besluit worden het eerste en het tweede lid
opgeheven.
Art. 9. Artikel 13 van hetzelfde besluit wordt opgeheven.
Art. 10. In artikel 14 van hetzelfde besluit worden de zinsnede “gemandateerde
voorziening, coördinatiepunt en” opgeheven.
Art. 11. In artikel 15 van hetzelfde besluit worden de volgende wijzigingen
aangebracht:
1° in het eerste lid, inleidende zin, worden de woorden “gemandateerde
voorziening of als” opgeheven;
2° in het eerste lid wordt punt 2° opgeheven;
3° het tweede lid wordt opgeheven.
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Art. 12. In artikel 16 van hetzelfde besluit worden de volgende wijzigingen
aangebracht:
1° de zinsnede “gemandateerde voorziening, coördinatiepunt of” wordt
opgeheven;
2° de woorden “kinderopvanglocatie of” worden opgeheven.
Art. 13. In titel 2, hoofdstuk 2, van hetzelfde besluit worden afdeling 1, die
bestaat uit artikel 18, en afdeling 2, die bestaat uit artikel 19 tot en met
22, opgeheven.
Art. 14. In artikel 26, eerste lid, van hetzelfde besluit worden de woorden “of
kinderopvanglocatie” opgeheven.
Art. 15. In artikel 28 van hetzelfde besluit worden de woorden “of kinderopvang”
opgeheven.
Art. 16. In artikel 30 van hetzelfde besluit worden de woorden “of
kinderopvanglocaties” opgeheven.
Art. 17. In artikel 32, eerste lid, van hetzelfde besluit worden de woorden “of
kinderopvanglocaties” opgeheven.
Art. 18. Artikel 33 van hetzelfde besluit wordt vervangen door wat volgt:
“Art. 33. De organisator heeft voor de doelgroepwerknemer een uittreksel uit het
strafregister als vermeld in artikel 596, tweede lid, van het Wetboek van
Strafvordering, waaruit blijkt dat de persoon van onberispelijk gedrag is om met
kinderen om te gaan. Als de doelgroepwerknemer niet in België gedomicilieerd is,
legt hij een gelijkwaardig attest voor, dat is uitgereikt door een bevoegde
buitenlandse instantie.
Het uittreksel, vermeld in het eerste lid, is bij de start van de
tewerkstelling van de doelgroepwerknemer maximaal drie maanden oud. Als daar
een gegronde indicatie voor is, kan Kind en Gezin gemotiveerd verzoeken om op
een bepaald tijdstip het uittreksel te vernieuwen.
De organisator zorgt ervoor dat de doelgroepwerknemer een aanvulling op
het uittreksel, vermeld in het eerste lid, onmiddellijk doorgeeft aan de
organisator.”.
Art. 19. Artikel 34 van hetzelfde besluit wordt opgeheven.
Art. 20. In titel 2, hoofdstuk 3, van hetzelfde besluit wordt het opschrift
“Afdeling 1. Subsidie voor doelgroepwerknemers bij een gemandateerde
voorziening en flexibele opvangpool” opgeheven.
Art. 21. In artikel 35 van hetzelfde besluit worden de volgende wijzigingen
aangebracht:
1° de woorden “hebben de gemandateerde voorziening en” worden vervangen
door het woord “heeft”;
2° de woorden “gelokaliseerd zijn” worden vervangen door de woorden
“gelokaliseerd is”;
3° de woorden “een gemandateerde voorziening of” worden vervangen door het
woord “de”.
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Art. 22. In artikel 36 van hetzelfde besluit worden de woorden “hebben de
gemandateerde voorziening en” vervangen door het woord “heeft”.
Art. 23. In hetzelfde besluit wordt een artikel 36/1 ingevoegd, dat luidt als volgt:
“Art. 36/1. De gemandateerde voorziening en de flexibele opvangpool,
gelokaliseerd in Vlaanderen, hebben, binnen de perken van het
begrotingskrediet, recht op een aanvullende omkaderingspremie van 1187,51
euro op jaarbasis, toegekend door Kind en Gezin.”.
Art. 24. In artikel 36/1 van hetzelfde besluit worden de woorden
“gemandateerde voorziening en de” opgeheven en wordt het woord “hebben”
vervangen door het woord “heeft”.
Art. 25. Artikel 37 van hetzelfde besluit wordt vervangen door wat volgt:
“Art. 37. Het Departement WSE kent een vergoeding als vermeld in artikel 2/1
toe.”.
Art. 26. In titel 2, hoofdstuk 3, van hetzelfde besluit wordt afdeling 2, die
bestaat uit artikel 39, opgeheven.
Art. 27. Artikel 44 van hetzelfde besluit wordt opgeheven.
Art. 28. In artikel 54, eerste lid, 2°, van hetzelfde besluit wordt het woord
“Kwaliteitsbesluit” vervangen door het woord “Subsidiebesluit”.
Art. 29. Artikel 58 van hetzelfde besluit wordt vervangen door wat volgt:
“Art. 58. De lokale dienst heeft de volgende documenten over de
verantwoordelijke:
1°
een uittreksel uit het strafregister als vermeld in artikel 596, tweede lid, van
het Wetboek van Strafvordering, waaruit blijkt dat de persoon van
onberispelijk gedrag is om met kinderen om te gaan. Als de
verantwoordelijke niet in België gedomicilieerd is, heeft de lokale dienst een
gelijkwaardig attest, dat is uitgereikt door de bevoegde buitenlandse
instantie;
2°
een kwalificatiebewijs, vastgesteld door de Vlaamse minister, bevoegd voor
de bijstand aan personen.
Het uittreksel, vermeld in het eerste lid, 1°, is bij de aanvraag van de
toestemming, of bij de start van de tewerkstelling maximaal drie maanden oud,
tenzij de verantwoordelijke al werkt als verantwoordelijke in een andere
opvanglocatie van de organisator. Als daar een gegronde indicatie voor is, kan
Kind en Gezin gemotiveerd verzoeken om op een bepaald tijdstip het uittreksel te
vernieuwen.
De organisator zorgt ervoor dat de verantwoordelijke een aanvulling op
het uittreksel, vermeld in het eerste lid, 1°, onmiddellijk doorgeeft aan de
organisator.”.
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Art. 30. Artikel 60 van hetzelfde besluit wordt vervangen door wat volgt:
“Art. 60. De kinderbegeleider is minstens achttien jaar oud. De organisator heeft
de volgende documenten over de kinderbegeleider:
1°
een uittreksel uit het strafregister als vermeld in artikel 596, tweede lid, van
het Wetboek van Strafvordering, waaruit blijkt dat de persoon van
onberispelijk gedrag is om met kinderen om te gaan. Als de kinderbegeleider
niet in België gedomicilieerd is, heeft de organisator een gelijkwaardig
attest, dat is uitgereikt door de bevoegde buitenlandse instantie;
2°
een attest van kennis van levensreddend handelen bij kinderen, vastgesteld
door de Vlaamse minister, bevoegd voor de bijstand aan personen, die de
leerinhouden en de uitreikende instanties zal bepalen;
3°
een kwalificatiebewijs, vastgesteld door de Vlaamse minister, bevoegd voor
de bijstand aan personen.
Het document, vermeld in het eerste lid, 1°, is bij de aanvraag van de
toestemming, of bij de start van de tewerkstelling maximaal drie maanden oud,
tenzij de kinderbegeleider al werkt als kinderbegeleider in een andere
opvanglocatie van de organisator. Als de kinderbegeleider stage loopt, dateert
het uittreksel van het lopende schooljaar.
Het document, vermeld in het eerste lid, 2°, wordt om de drie jaar
hernieuwd. Als daar een gegronde indicatie voor is, kan Kind en Gezin
gemotiveerd verzoeken om op een bepaald tijdstip een document te vernieuwen.
De organisator zorgt ervoor dat de kinderbegeleider een aanvulling op het
uittreksel, vermeld in het eerste lid, 1°, onmiddellijk doorgeeft aan de
organisator.
De kinderbegeleider heeft het document, vermeld in het eerste lid, 2°,
uiterlijk zes maanden na de start van de tewerkstelling.”.
Art. 31. Artikel 62 van hetzelfde besluit wordt vervangen door wat volgt:
“Art. 62. De organisator heeft de volgende documenten over de
doelgroepwerknemer:
1°
een uittreksel uit het strafregister als vermeld in artikel 596, tweede lid, van
het Wetboek van Strafvordering, waaruit blijkt dat de persoon van
onberispelijk gedrag is om met kinderen om te gaan. Als de
doelgroepwerknemer niet in België gedomicilieerd is, heeft de organisator
een gelijkwaardig attest, dat is uitgereikt door de bevoegde buitenlandse
instantie;
2°
een attest van kennis van levensreddend handelen bij kinderen, vastgesteld
door de Vlaamse minister, bevoegd voor de bijstand aan personen.
Het document, vermeld in het eerste lid, 1°, is bij de start van de
tewerkstelling maximaal drie maanden oud.
Het document, vermeld in het eerste lid, 2°, wordt om de drie jaar
hernieuwd. Als daar een gegronde indicatie voor is, kan Kind en Gezin
gemotiveerd verzoeken om op een bepaald tijdstip een document te vernieuwen.
De organisator zorgt ervoor dat de doelgroepwerknemer een aanvulling op
het uittreksel, vermeld in het eerste lid, 1°, onmiddellijk doorgeeft aan de
organisator.
De doelgroepwerknemer heeft het document, vermeld in het eerste lid, 2°,
uiterlijk zes maanden na de start van de tewerkstelling.”.
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Art. 32. Artikel 65 van hetzelfde besluit wordt vervangen door wat volgt:
“Art. 65. Het Departement WSE kent een vergoeding als vermeld in artikel 2/1
toe.”.
Art. 33. In artikel 69 van hetzelfde besluit wordt de zinsnede “vermeld in artikel
65” vervangen door de zinsnede “vermeld in artikel 2/1”.
Art. 34. In hetzelfde besluit wordt een titel 4/1, die bestaat uit artikel 69/1 en
artikel 69/2, ingevoegd, die luidt als volgt:
“Titel 4/1. Vergunde groepsopvang met een subsidie voor dringende
kinderopvang of voor ruimere openingsmomenten
Art. 69/1. De organisator van een vergunde groepsopvang met subsidie voor
dringende kinderopvang of voor ruimere openingsmomenten, die een label heeft
als lokale diensteneconomie, komt in aanmerking voor een vergoeding van het
Departement WSE voor de competentieversterkende inschakeling en de
kwaliteitsvolle begeleiding van doelgroepwerknemers als hij voldoet aan de
voorwaarden, vermeld in artikel 61 en 62.
Art. 69/2. De organisator met een vergunning voor groepsopvang met een
subsidie voor dringende kinderopvang of voor ruimere openingsmomenten,
ontvangt de subsidie, vermeld in artikel 2/1.”.
Art. 35. In artikel 70, eerste lid, van hetzelfde besluit wordt de zinsnede
“gemandateerde voorziening, het coördinatiepunt, de” opgeheven.
Art. 36. In titel 5 van hetzelfde besluit wordt het opschrift van hoofdstuk 2
vervangen door wat volgt:
“Hoofdstuk 2. Opheffing van de erkenning als flexibele opvangpool en stopzetting
van de subsidie”.
Art. 37. In artikel 71, eerste lid, van hetzelfde besluit worden de volgende
wijzigingen aangebracht:
1° punt 1° wordt vervangen door wat volgt:
“1° de werking als flexibele opvangpool niet is opgestart binnen drie maanden na
de in de aanvraag vermelde startdatum of als de opdrachten van de flexibele
opvangpool, vermeld in artikel 23 tot en met 33, gedurende minstens een maand
onderbroken worden, tenzij de organisator als flexibele opvangpool buiten zijn wil
om geen doelgroepwerknemers kan begeleiden;”;
2° in punt 3° worden de woorden “gemandateerde voorzieningen en” opgeheven.
Art. 38. In artikel 73 van hetzelfde besluit wordt de zinsnede “de subsidie,
vermeld in artikel 69” vervangen door de zinsnede “de eigen subsidie, vermeld in
artikel 69 en 69/2”.
Art. 39. In titel 6 van hetzelfde besluit wordt het opschrift van hoofdstuk 1
vervangen door wat volgt:
“Hoofdstuk 1. Flexibele opvangpool buitenschoolse opvang”.
Art. 40. In artikel 74, eerste lid, van hetzelfde besluit wordt de zinsnede
“gemandateerde voorziening, coördinatiepunt of” opgeheven.
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Art. 41. Dit besluit treedt in werking op 1 april 2019.
Artikel 23 heeft uitwerking met ingang van 1 januari 2015.
Art. 42. De Vlaamse minister, bevoegd voor de sociale economie, en de Vlaamse
minister, bevoegd voor de bijstand aan personen, zijn, ieder wat hem of haar
betreft, belast met de uitvoering van dit besluit.
Brussel,
De minister-president van de Vlaamse Regering,

Geert BOURGEOIS
De Vlaamse minister van Binnenlands Bestuur, Inburgering, Wonen, Gelijke
Kansen en Armoedebestrijding,

Liesbeth HOMANS
De Vlaamse minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin,

Jo VANDEURZEN
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