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Projectoproep 

 Oproep kandidaten voor de presubsidiëring van groepsopvang volgens 

inkomenstarief (trap 2b) voor kinderen van 0 tot 3 jaar in de stad Antwerpen 

 

  

1. Beschrijving van het project 

De stad Antwerpen streeft deze legislatuur naar voldoende, toegankelijke en kwalitatieve kinderopvang.  

Meer dan een vierde van de kinderen in onze stad leeft in armoede. De stad  Antwerpen investeert daarom in 

de creatie van betaalbare kinderopvang en stelt middelen ter beschikking voor de realisatie van kinderopvang 

volgens inkomenstarief (subsidieniveau trap 2b).   

Het beschikbare budget wordt toegewend voor de creatie van nieuwe opvangplaatsen en voor de 

omschakeling van bestaande opvangplaatsen (trap 0/1) naar het inkomensgerelateerd systeem.  

Het beschikbare budget voorziet in de creatie van (ongeveer*) 150 nieuwe opvangplaatsen en de omschakeling 

van (ongeveer*) 100 opvangplaatsen. Enkel plaatsen bij de groepsopvang komen in aanmerking voor deze 

oproep. 

*Het exacte aantal is afhankelijk van de kinderdagverblijven, daar de het bedrag van subsidiëring onder andere 

afhangt van de bezettingsgraad in het kinderdagverblijf, de leeftijd van het personeel en de bijdragen van de 

ouders volgens hun inkomen. 

 

2. Toepasselijke regelgeving 

De wet van 14 november 1983 over de controle en de aanwending van sommige toelagen. 

Het algemeen reglement op de toelagen, goedgekeurd in de gemeenteraad van 18 december 2006 

(jaarnummer 2730). 

Het reglement voor de presubsidiëring van opvang volgens inkomenstarief (trap 2b) voor kinderen van 0 tot 3 

jaar in de stad Antwerpen. (gemeenteraadsbeslissing 14 december 2015, jaarnummer 679). 
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3. Identiteit van de toelageverlener 

Stad Antwerpen 
Grote Markt 1 
2000 Antwerpen 
Ondernemingsnummer 0207 500 123 
Hierna genoemd “de stad" 

 

4. Wie komt in aanmerking? 

Alle organisatoren die groepsopvang wensen in te richten volgens inkomenstarief (trap 2b) op het grondgebied 

van stad Antwerpen. 

4.1 Voldoen aan de voorwaarden zoals bepaald in het reglement voor de presubsidiëring van opvang volgens 

inkomenstarief (trap 2b) voor kinderen van 0 tot 3 jaar in de stad Antwerpen. Hieronder worden enkele 

belangrijke voorwaarden aangehaald: 

Voor wat betreft de omschakelingsplaatsen 

 Plaatsen in de groepsopvang ingericht volgens subsidieniveau 0/1, al dan niet werkend met de 

kinderopvangtoelage.  

 De omschakeling moet plaatsvinden binnen de 3 maanden na de beslissing van het college van 

burgemeester en schepenen om de presubsidie toe te kennen.  

Voor wat betreft de nieuwe plaatsen 

 Alle nieuwe plaatsen bij een bestaande groepsopvang trap 2B.  

En alle nieuwe plaatsen bij een nieuwe groepsopvang van minstens 19 plaatsen. 

 Deze kindplaatsen moeten binnen het jaar na de beslissing van het college gerealiseerd zijn. Dit wordt 

gestaafd door een realisatieplanning met tijdsschema, inclusief een beschrijving van de werken en een 

opsomming van de noodzakelijk te nemen stappen waaruit blijkt dat de plaatsen gerealiseerd zullen 

worden binnen het jaar na de goedkeuring door het college van burgemeester en schepenen. De 

dienst regie kinderopvang van de stad Antwerpen beoordeelt de realisatieplanning op haalbaarheid. 

 De aanvrager beschikt over: 

- Een concrete locatie.  

Indien de nieuwe opvangplaatsen om een bepaalde reden niet op deze locatie kunnen worden 

gerealiseerd, verliest de aanvrager de belofte tot presubsidiëring. 

- En een, corresponderend aan de locatie, ondertekend aankoopcompromis of ondertekende 

huurovereenkomst (met eventueel het bekomen van de presubsidiëring opgenomen als een 

opschortende voorwaarde). 

4.2 Bijkomende voorwaarden 

 De aanvrager werkt sinds 1 december 2016 of vroeger met kinderbegeleid(st)er(s) in een 

werknemersstatuut. De aanvrager van nieuwe plaatsen binnen een nieuwe groepsopvang zal na 

opstart werken met kinderbegeleid(st)er(s) in een werknemersstatuut.  

 De aanvrager is ingebed in een aantoonbaar gestructureerd netwerk van welzijnsvoorzieningen, werkt 

samen met een pedagogische ondersteuningsorganisatie, of heeft een eigen aantoonbare 
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pedagogische omkadering. In geval van nieuwe plaatsen binnen een nieuwe groepsopvang, kan de 

aanvrager hieraan voldoen direct na de opstart. 

Voor wat betreft de omschakelingsplaatsen 

 Gelegen in een wijk
1
 waar de gemiddelde inkomens maximum 16.000 euro bedraagt. (zie bijlage 3) 

 

6. Voorwaarden tijdens de looptijd van de presubsidiëring 

Alle voorwaarden zijn opgenomen in het reglement voor de presubsidiëring van opvang volgens inkomenstarief 

(trap 2b) voor kinderen van 0 tot 3 jaar in de stad Antwerpen. (gemeenteraadsbeslissing 14 december 2015, 

jaarnummer 679). Hieronder worden enkele belangrijke voorwaarden aangehaald: 

 Voldoen aan de voorwaarden voor de realisatie van specifieke dienstverlening, verbonden aan het  

    subsidieniveau waaraan het initiatief gepresubsidieerd wordt, zoals vermeld in het Subsidiebesluit  

    Kinderopvang. Volgende  reglementering is hiervoor van toepassing: 

  a. Het besluit van de Vlaamse Regering van 22 november 2013 (BS 13 januari 2014) houdende  

      de vergunningsvoorwaarden en het kwaliteitsbeleid voor gezinsopvang en groepsopvang  

        van baby’s en peuters en alle bijlagen.  

   b. Besluit van de Vlaamse Regering van 22 november 2013 (BS 13 januari 2014) houdende de  

       subsidies en de eraan gekoppelde voorwaarden voor de realisatie van specifieke  

        dienstverlening door gezinsopvang en groepsopvang van baby’s en peuters. 

 Alle controles van de stad Antwerpen en Kind en Gezin aanvaarden. 

 Een aanvraag indienen voor een toekenning van subsidies trap 2 (A en B) (en indien nog niet 

verworven trap 1) telkens Kind en Gezin een  uitbreidingsronde organiseert. 

 Instappen in de communicatiestrategie van de stad Antwerpen (waaronder publicatie van informatie  

    over het opvanginitiatief op website, het doorgeven van vrije plaatsen en maximaal instappen in  

    de (toekomstige) kinderopvangzoeker,…).  

 Deelnemen aan het sectoroverleg georganiseerd door de stad Antwerpen  

 Minstens 1X per kwartaal deelnemen aan een relevante vorming rond kinderopvang 0 tot 3 jaar.  

Indien het gaat om een vorming georganiseerd door een andere organisatie dan de stad Antwerpen  

dient dit bewezen te worden met een vormingsattest met vermelding van de datum.  

 

 

5. Procedure 

5.1 Aanvraag 

De aanvraag dient digitaal te worden ingediend via www.ondernemeninantwerpen.be.  

Alle communicatie en opvolging gebeurt via dit platform.  

                                                           
1
 De stad Antwerpen houdt rekening met een stadsopdeling in wijken , met name: AMANDUS – ATHENEUM, BORGERHOUT 

- EXTRA MUROS, BORGERHOUT INTRA MUROS ZUID, BORGERHOUT INTRA MUROS NOORD, BREDERODE, CENTRAAL STATION, DAM, DEURNE – NOORD, 
DEURNE – OOST, DEURNE – ZUIDOOST, DEURNE – ZUIDWEST,  DEURNE DORP – GALLIFORT, DEURNE VLIEGHAVEN, DONK, EILANDJE, EKEREN CENTRUM, 
GROENENHOEK, HARINGRODE, HARMONIE, HAVEN ANTWERPEN, HAVEN BEZALI, HISTORISCH CENTRUM, HOBOKEN – CENTRUM, HOBOKEN – NOORD, 
HOBOKEN – WEST, HOBOKEN – ZUIDOOST, HOOGTE, KIEL, KOORNBLOEM, KRUININGE – BREMWEIDE, LAMBRECHTSHOEKEN, LEUGENBERG, LILLO, 
LINKEROEVER, LUCHTBAL, MARIABURG, MARKGRAVE, MERKSEM – HEIDE, MIDDELHEIM, NEERLAND, NIEUW - KWARTIER OOST, NIEUW - KWARTIER WEST, 
NIEUW – ZUID, NIEUWDREEF, OOSTERVELD – ELSDONK, OUD – BERCHEM, OUD – MERKSEM, PETROLEUM – ZUID, POLDER, RIVIERENHOF, SCHOONBROEK-
ROZEMAAI, SINT-ANDRIES, STADSPARK, STUIVENBERG, TENTOONSTELLINGSWIJK, THEATERBUURT-MEIR, TUINWIJK, UNIVERSITEITSBUURT, VALAAR, WILRIJK 
CENTRUM, ZUID, ZURENBORG 
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Aanvragen voor omschakeling van bestaande plaatsen zijn mogelijk tot 1 maart 2017, 23.59 uur  

Aanvragen voor nieuwe plaatsen zijn mogelijk tot 1 april 2017, 23.59 uur. 

5.2 Ontvankelijkheid 

 

De aanvraag kan onontvankelijk worden verklaard indien blijkt dat er ernstige tegenindicaties zijn voor het 

geven van presubsidiëring, zoals een ernstig gebrek aan kwaliteit, veiligheid of financiële tegenindicaties. 

Alle aanvragen worden inhoudelijk afgetoetst  bij Kind en Gezin. Ook hieruit kan blijken dat er ernstige 

tegenindicaties zijn voor het geven van presubsidiëring, de aanvraag kan op basis hiervan onontvankelijk 

worden verklaard. 

5.3 Beoordeling 

Zie onderstaande rubriek “beoordelingscriteria”. 

5.4 Goedkeuring Lokaal Overleg Kinderopvang en beslissing college  

Voorafgaand aan de collegebeslissing geeft het Lokaal Overleg Kinderopvang advies over de aanvragen. 

Het college van burgemeester en schepenen beslist overeenkomstig het reglement over de toekenning of 

afwijzing van de presubsidie van de opvang volgens inkomenstarief (trap 2B). De stad Antwerpen brengt de 

aanvrager en Kind en Gezin op de hoogte van deze beslissing. 

De regie kinderopvang streeft ernaar om goedkeuring van het college van burgemeester en schepenen 

over de toewijzing of afwijzing van de presubsidiëring te verkrijgen voor 1 april 2017  voor wat betreft de 

omschakelingsplaatsen en voor  1 juni 2017 voor wat betreft de nieuwe plaatsen. Deze timing is louter 

indicatief en onderhevig aan aanpassingen.  

 

6. Beoordelingscriteria 

De ontvankelijke aanvragen worden beoordeeld en tegenover elkaar afgewogen. De presubsidiëring wordt 

toegekend binnen de budgettaire mogelijkheden.   

6.1 Omschakeling - wijken 

De aanvragen worden gerangschikt op basis van de gemiddelde inkomens  in de wijken (zie bijlage 3).  

De wijken met de laagste inkomens krijgen het hoogst aantal punten. Op die manier wordt de 

inkomensgerelateerde opvang gecreëerd daar waar de nood aan betaalbare opvang het hoogst is. 

Bij deze rangschikking wordt rekening gehouden met de datum van de eerste erkenning/attest van 

toezicht/vergunning voor die plaatsen bij deze organisator op dit adres.  

6.2 Nieuwe plaatsen  - clusters 

Conform de principes van het Masterplan Kinderopvang 0-3 jaar zoals goedgekeurd door het Lokaal Overleg 

Kinderopvang worden (ongeveer) 50 procent van de nieuwe plaatsen voorzien via de oproep toebedeeld aan 

projecten reeds opgenomen in dit Masterplan. (zie bijlage 2) 

De aanvragen van projecten die buiten het Masterplan vallen worden gequoteerd op 8 punten. Er zijn 

(ongeveer) 65 plaatsen te verdelen. 
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De punten worden toegekend naargelang het gekende systeem van de clustervolgorde
2
 zoals goedgekeurd 

door het Lokaal Overleg Kinderopvang (zie bijlage 4). Via dit systeem wordt er rekening gehouden met de 

tekorten aan kinderopvang ten opzichte van de Barcelonanorm, de gemiddelde tewerkstellingsgraad en 

gemiddelde inkomens.  

Bij gelijke score voor aanvragen voor nieuwe plaatsen, krijgt de aanvraag met de vroegste, haalbare, 
realisatiedatum voorrang. 
 

 

Bijlages: 

- Bijlage 1 : Stedelijk toelagereglement presubsidiëring 
- Bijlage 2 : Info Masterplan en overzicht projecten 
- Bijlage 3 : Overzicht volgorde wijken (omschakelingsplaatsen) 
- Bijlage 4 : Overzicht volgorde clusters (nieuwe plaatsen) 

 

                                                           
2
 De stad Antwerpen houdt voor haar beleid kinderopvang, locatieadviezen  en inplanting 

inkomensgerelateerde subsidies  rekening met een geclusterde stadsopdeling: de wijken worden 
samengevoegd in clusters opdat er in elke cluster ongeveer evenveel kinderen van 0-3 jaar wonen. De 62 
stadswijken zijn samengevoegd in 22 clusters. Deze opdeling en de toepassing ervan werd goedgekeurd door 
het Lokaal Overleg kinderopvang. 



REGLEMENT VOOR DE PRESUBSIDIËRING VAN OPVANG 
VOLGENS INKOMENSTARIEF (trap 2B) VOOR KINDEREN VAN 0 

TOT 3 JAAR IN DE STAD ANTWERPEN 
 
 

HOOFDSTUK 1: ALGEMENE BEPALINGEN 
 
Artikel 1. DEFINITIES 

 
1. Presubsidiëring: het subsidiëren door de stad Antwerpen van kindplaatsen aan subsidieniveau trap 2B in 

afwachting van subsidiëring van deze kindplaatsen door Kind en Gezin.  
2. Kind en Gezin : het intern verzelfstandigd agentschap met rechtspersoonlijkheid, opgericht bij decreet van 

30 april 2004. 
3. Groepsopvang: een initiatief van minstens 9 kinderen van 0 tot 3 jaar, met een vergunning van Kind en 

Gezin. 
4. Gezinsopvang: een initiatief van maximum 8 kinderen van 0 tot 3 jaar, met een vergunning van Kind en 

Gezin. 
5. Vergunning: de vergunning van Kind en Gezin die een initiatief nodig heeft  om kinderopvang te mogen 

inrichten overeenkomstig het Decreet Kinderopvang. 
6. Kindplaatsen: het aantal kindplaatsen vermeld op de vergunning van Kind en Gezin. 
7. Decreet Kinderopvang: het decreet van 20 april 2012 houdende de organisatie van kinderopvang van 

baby’s en peuters, inclusief alle latere wijzigingen.  
Subsidiebesluit Kinderopvang:  het Besluit van de Vlaamse Regering van 22 november 2013 houdende de 
subsidies en de eraan gekoppelde voorwaarden voor de realisatie van specifieke dienstverlening door 
gezinsopvang en groepsopvang van baby’s en peuters 

8. Trappen 0, 1, 2, 3: het niveau van de trap is gedefinieerd in de regelgeving van Kind en Gezin (Decreet 
Kinderopvang). De trap geeft de soort en de hoeveelheid subsidies aan die het initiatief ontvangt van Kind 
en Gezin.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
9. Trap 2B: subsidie voor inkomenstarief van het laagste subsidieniveau, in tegenstelling tot trap 2A, de 

subsidie voor inkomenstarief van het hoogste subsidieniveau.  
10. Subsidie voor inkomenstarief: de subsidie voor de realisatie van kinderopvang waarvoor de gezinnen een 

prijs betalen op basis van het inkomen. 
11. Bedrijfsopvang: opvang die uitgaat van een bedrijf, en voornamelijk bestemd voor kinderen van 

medewerkers van het bedrijf.  
 

Artikel 2. DOEL VAN DIT REGLEMENT  
 

De stad Antwerpen streeft ernaar om een dekkingsgraad van 33 kindplaatsen per 100 kinderen te voorzien.  
De stad Antwerpen streeft bovendien naar toegankelijke en betaalbare kinderopvang. Dit reglement heeft tot 
doel om meer kindplaatsen binnen de opvang voor kinderen van 0-3 jaar volgens inkomenstarief (trap 2B) te 
creëren.  
 
Er wordt ingezet op:  

 de creatie van nieuwe kindplaatsen bij een bestaande of een nieuwe groepsopvang die wil 
werken met opvang volgens inkomenstarief (trap 2B);   

Trap 0 

Trap 3 

Plussubsidie 

Subsidie voor  
inkomenstarief 

Basissubsidie 

Trap 1 

Basissubsidie 

Trap 2 

Subsidie voor  
inkomenstarief 

Basissubsidie 



REGLEMENT VOOR DE PRESUBSIDIËRING VAN OPVANG 
VOLGENS INKOMENSTARIEF (trap 2B) VOOR KINDEREN VAN 0 

TOT 3 JAAR IN DE STAD ANTWERPEN 
 

 de omschakeling van kindplaatsen binnen de opvang voor kinderen van 0-3 jaar met vaste 

prijs (trap 0 of 1) naar kindplaatsen volgens inkomenstarief (trap 2B) .  
 
Artikel 3. INWERKINGTREDING VAN DIT REGLEMENT 

 
Dit reglement is van toepassing vanaf 1 januari 2016.  
 
Artikel 4. TOEPASSINGSGEBIED 
 
Dit reglement is van toepassing op:  

 de niet-inkomensgerelateerde opvang trap 0/1 gevestigd in de stad Antwerpen die willen 
omschakelen naar te de inkomengerelateerde opvang trap 2B; 

 de creatie van nieuwe kindplaatsen bij bestaande of nieuwe groepsopvang volgens inkomenstarief 
trap 2B.  
 

Artikel 5. SAMENWERKING MET KIND EN GEZIN 
 
Kind en Gezin is, op basis van het decreet van 30 april 2004 tot oprichting van het intern verzelfstandigd 
agentschap met rechtspersoonlijkheid Kind en Gezin, bevoegd voor het verlenen van subsidies aan de 
kinderopvang opdat deze opvang een prijs volgens inkomen kan hanteren. 
 
Gelet op de hoge en dringende nood aan bijkomende opvangplaatsen in de stad Antwerpen en gelet op de 
budgettaire grenzen waarbinnen Kind en Gezin dient te opereren wil de stad Antwerpen voorzien in 
bijkomende financiële middelen voor de creatie van bijkomende opvangplaatsen volgens inkomenstarief (trap 
2B) in de stad Antwerpen. Deze investering zal gebeuren in de vorm van een presubsidiëring van 
opvangplaatsen volgens inkomenstarief (trap 2B), in afwachting van een overname van de subsidiëring van 
deze plaatsen door Kind en Gezin.   
Initiatieven die reeds een basissubsidie ontvangen voor opvang met vaste prijs (trap 1), komen enkel in 
aanmerking voor een presubsidiëring met betrekking tot de omschakeling van deze opvangplaatsen naar 
opvangplaatsen volgens inkomenstarief (trap 2B). Nieuwe initiatieven die opvang volgens inkomenstarief (trap 
2B) willen organiseren kunnen eventueel in aanmerking komen voor een presubsidiëring van zowel de 
basissubsidie voor trap 1 als de bijkomende subsidie voor trap 2B. 
De presubsidiëring is tijdelijk. 
De presubsidiëring kan toegekend worden tot eind 2019.   
De presubsidiëring geeft op geen enkele wijze automatisch recht op overname van deze subsidiëring door Kind 
en Gezin.  
Als de financiële middelen van de stad Antwerpen uitgeput zijn, eindigt de presubsidiëring.  
 
De stad Antwerpen sluit in het kader van dit reglement een convenant af met Kind en Gezin. 
 
Artikel 6. OPROEP TOT INDIENEN VAN AANVRAGEN 
 
Er kan enkel een aanvraag tot presubsidiëring ingediend worden na de lancering van een oproep. Deze oproep 
wordt gelanceerd door Kind en Gezin of door de stad Antwerpen. Indien de stad Antwerpen zich aansluit bij de 
oproep georganiseerd door Kind en Gezin wordt dit expliciet vermeld, zowel aan Kind en Gezin, als aan de 
sector.  
 
Deze oproep is niet periodiek vastgelegd. Er kunnen geen, één of meerdere oproepen plaatsvinden per jaar.  
 
De modaliteiten kunnen verschillen en worden steeds beschreven in de oproep zelf.  
In het geval Kind en Gezin de oproep lanceert, sluit de stad Antwerpen zich aan bij de modaliteiten zoals 
bepaald door Kind en Gezin.  
 



REGLEMENT VOOR DE PRESUBSIDIËRING VAN OPVANG 
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TOT 3 JAAR IN DE STAD ANTWERPEN 
 
Artikel 7. WIE KOMT IN AANMERKING? 
 

I. Alle intiatieven van kinderopvang die opvangplaatsen wensen in te richten volgens inkomenstarief 
(trap 2B) en die voldoen aan de voorwaarden zoals vermeld in punten II, III, IV, V, VI, VII en VIII). 
 

II. Enkel groepsopvang komt in aanmerking voor presubsidiëring van nieuwe kindplaatsen.  
Zowel gezinsopvang als groepsopvang komen in aanmerking voor presubsidiëring van de 
omschakeling van kindplaatsen  binnen de opvang met vaste prijs (trap 0 of 1) naar kindplaatsen 
binnen de opvang volgens inkomenstarief (trap 2B)  
 

III. De werking van de (toekomstige) opvang mag niet strijdig zijn met: 

 de vergunning van Kind en Gezin 

 het Decreet Kinderopvang 

 het Subsidiebesluit Kinderopvang 
 

IV. De entiteiten van de groep stad Antwerpen komen niet in aanmerking voor presubsidiëring in het 
kader van dit reglement. 
 

V. Bedrijfsopvang komt niet in aanmerking voor presubsidiëring in het kader van dit reglement. 
 

VI. De (toekomstige groeps-) opvang is gevestigd op het grondgebied van de stad Antwerpen.  
 

VII. Volgende kindplaatsen komen in aanmerkingen voor presubsidiëring: 
 

a. OMSCHAKELING VAN BESTAANDE KINDPLAATSEN TRAP 0 OF 1 NAAR TRAP 2B  
Bestaande kindplaatsen bij een opvang met vaste prijs (trap 0 of 1) komen in aanmerking voor 
een presubsidie in het kader van dit reglement indien de omschakeling naar trap 2B binnen de 
drie maanden na de beslissing  van het college van burgemeester en schepenen om de 
presubsidiëring toe te kennen (zoals vermeld in Artikel 17), gerealiseerd wordt. 

 
b. NIEUWE KINDPLAATSEN BIJ EEN BESTAANDE GROEPSOPVANG TRAP 2B 

Nieuwe kindplaatsen binnen een bestaande groepsopvang volgens inkomenstarief (trap 2B) 
komen in aanmerking voor presubsidie in het kader van dit reglement indien deze nieuwe 
kindplaatsen binnen het jaar na de beslissing van het college van burgemeester en schepenen 
om de presubsidiëring toe te kennen (zoals vermeld in Artikel 17), gerealiseerd worden. 
Vergunde plaatsen zonder subsidiëring bij een bestaande groepsopvang met inkomenstarief 
worden eveneens als nieuwe plaatsen aanzien en komen in aanmerking voor presubsidie. 
  

c. NIEUWE KINDPLAATSEN BINNEN EEN NIEUWE GROEPSOPVANG 
 Nieuwe kindplaatsen binnen een nieuwe groepsopvang volgens inkomenstarief (trap 2B) 

komen in aanmerking voor een presubsidie in het kader van dit reglement indien deze nieuwe 
kindplaatsen binnen het jaar na de beslissing van het college van burgemeester en schepenen 
om de presubsidiëring toe te kennen (zoals vermeld in Artikel 17), gerealiseerd worden. De 
nieuwe groepsopvang trap 2B dient tenminste 19 kindplaatsen te omvatten. 

 
VIII. Tijdens de looptijd van de presubsidiëring voldoet de opvang aan volgende voorwaarden: 

 Voldoen aan de voorwaarden voor de realisatie van specifieke dienstverlening, verbonden aan het 
subsidieniveau waaraan het initiatief gepresubsidieerd wordt, zoals vermeld in het Subsidiebesluit 
Kinderopvang. 

 Alle controles van de stad Antwerpen en Kind en Gezin aanvaarden. 

 Een aanvraag indienen voor een vergunning trap 2 (A en B)  telkens Kind en Gezin een 
uitbreidingsronde organiseert. 
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 Instappen in de communicatiestrategie van de stad Antwerpen (waaronder publicatie van informatie 
over het opvanginitiatief op website, het doorgeven van vrije plaatsen en maximaal meewerken met 
de (toekomstige) kinderopvangzoeker,…). 

 Deelnemen aan het sectoroverleg georganiseerd door de stad Antwerpen. 

 Minstens 1X per kwartaal deelnemen aan een relevante vorming rond kinderopvang 0 tot 3 jaar. 
Indien het gaat om een vorming georganiseerd door een andere organisatie dan de stad Antwerpen 
dient dit bewezen te worden met een vormingsattest met vermelding van de datum. 

Organisatoren van nieuwe opvanginitiatieven met meer dan 18 opvangplaatsen, of initiatieven die naar 
aanleiding van een uitbreiding van het aantal opvangplaatsen meer dan 18 opvangplaatsen hebben, zorgen 
ervoor dat de kinderbegeleiders in hun kinderopvang een werknemersstatuut hebben.  
 
Artikel 8. JAARLIJKSE BUDGETTERING 
 
De stad Antwerpen voorziet jaarlijks een budget voor de presubsidie van de opvang voor kinderen van 0 tot 3 
jaar volgens inkomenstarief (trap 2B) in de stad Antwerpen.   

 
 

HOOFDSTUK 2: AANVRAGEN PRESUBSIDIE  
 

Artikel 9. CUMULATIE VAN SUBSIDIE DOOR DE STAD ANTWERPEN  
 

De presubsidie voor de opvang volgens inkomenstarief (trap 2B) zoals voorzien in dit reglement is niet 
cumuleerbaar met de kinderopvangtoelage en de toelage voor ingekochte occasionele plaatsen.  
Deze presubsidie is echter wel cumuleerbaar met de opstarttoelage of de infrastructuurtoelage, de toelage 
voor geluidsbeperkende maatregelen en de toelage voor de brandcontrole, voor zover de aanvrager hiervoor in 
aanmerking komt. 
 
Artikel 10. COFINANCIERING 
 
Cofinanciering (financiering door bijvoorbeeld een andere overheid of een particulier) is toegestaan voor zover 
deze financiering geen betrekking heeft op de door de stad Antwerpen gesubsidieerde uitgaven. 
 
Artikel 11. DUBBELE FINANCIERING 
 
Voor dezelfde uitgaven financiële steun ontvangen van verschillende financieringsbronnen is niet toegestaan.  
 
Artikel 12. AANVRAAG  

 
I. In het geval dat Kind en Gezin de uitbreidingsronde organiseert en de stad Antwerpen zich hierbij 

aansluit verloopt de aanvraag volledig conform de vereisten zoals gedefinieerd door Kind en Gezin.  
Voor presubsidie komen de aanvragen in aanmerking die in de actuele uitbreidingsronde niet aan bod 
kunnen komen door de grenzen van het budget van Kind en Gezin, hoewel ze wel beantwoorden aan 
de criteria voor deze uitbreiding.  
De stad Antwerpen houdt rekening met de score van Kind en Gezin. Het college van burgemeester en 
schepen is bevoegd voor de uiteindelijke beslissing.  

II. In het geval dat de stad Antwerpen de uitbreidingsronde organiseert verloopt de aanvraag digitaal en 

kan deze enkel ingediend worden via www.ondernemeninantwerpen.be.  
Alle communicatie en opvolging gebeurt via dit platform. 

 
Artikel 13. VORMVEREISTEN  VOOR HET AANVRAGEN VAN PRESUBSIDIËRING, BIJ ORGANISATIE EEN 

OPROEP DOOR STAD ANTWERPEN 
 
1.  De verplicht in te vullen gegevens omvatten:  

http://www.ondernemeninantwerpen.be/


REGLEMENT VOOR DE PRESUBSIDIËRING VAN OPVANG 
VOLGENS INKOMENSTARIEF (trap 2B) VOOR KINDEREN VAN 0 

TOT 3 JAAR IN DE STAD ANTWERPEN 
 

1.1. de identiteit, het adres, en het telefoonnummer van de aanvrager en het  initiatief 
1.2. indien de aanvrager een rechtspersoon of een feitelijke vereniging is, de identiteit, het adres en het 

telefoonnummer van de contactpersoon 
1.3. de informatie over de beheersvorm, de structuur, het doel en de werking van de organisatie 
1.4. IBAN-bankrekeningnummer 
1.5. Datum waarop de presubsidiëring van start gaat. 

 
2. Verplicht in te dienen documenten (bij omschakeling van bestaande kindplaatsen van trap 0 of 1 naar 

trap 2B): 
2.1. Kopie van de vergunning 
2.2. Huishoudelijk reglement 

 
3. Verplicht in te dienen documenten (bij nieuwe groepsopvangplaatsen trap 2B):  

3.1. Omschrijving van het project, met onder meer informatie over locatie (met een bewijs van 
eigenaarschap of huurovereenkomst), aantal plaatsen en vooropgestelde timing (met beschrijving 
van werken/noodzakelijk te ondernemen stappen opdat de plaatsen kunnen gerealiseerd worden). 
 

4. Verplicht in te dienen gegevens en documenten afhankelijk van de rechtsvorm van het initiatief: 
4.1. Rechtspersonen:  

4.1.1. een verwijzing naar de publicatiedatum van de geldende statuten in het Belgisch Staatsblad  

4.1.2. de identiteit, het adres en het telefoonnummer van de namens de rechtspersoon     
gemandateerde bestuurder, die de aanvraag ook ondertekent  

4.1.3. de identiteit, het adres en het telefoonnummer van de door de raad van bestuur aangestelde 
gevolmachtigden voor dagelijks bestuur  

4.1.4. het laatst goedgekeurde jaarverslag, inclusief de balans, de resultatenrekening, de toelichting bij 
de rekeningen en het activiteitenverslag  

4.1.5. de laatst goedgekeurde begroting  

4.1.6. Het btw-statuut  
 
4.2. Feitelijke verenigingen:  

4.2.1. Een lijst van de bestuursleden.  

4.2.2. De identiteit, het adres en het telefoonnummer van de aanvrager, die de aanvraag ondertekent 
en persoonlijk verantwoordelijk is voor de aanvraag en de verdere opvolging en verantwoording van 
de aanwending van de toelage.  

4.2.3. Een verslag over de financiële toestand van de vereniging.  
 
Artikel 14. VORMVEREISTEN  VOOR HET AANVRAGEN VAN PRESUBSIDIËRING, BIJ ORGANISATIE VAN 

DE UITBREIDINGSRONDE DOOR KIND EN GEZIN 
 
De vormvereisten opgesteld door Kind en Gezin bij de desbetreffende uitbreidingsronde zijn van toepassing. 
Indien nodig kan de stad Antwerpen hiernaast ook de informatie en stavingsstukken vermeld in artikel 13 
opvragen opdat de aanvraag ontvankelijk zou zijn. De stukken worden aangeleverd binnen de door de stad 
vooropgestelde termijn. 
 
Artikel 15. TIJDIG INDIENEN VAN EEN AANVRAAG TOT PRESUBSIDIËRING 
 
De termijn waarbinnen de aanvraag tot presubsidiëring kan ingediend worden, wordt in de oproep bepaald.  
Alleen tijdig en volledig ingediende dossiers zijn ontvankelijk.  
 
 

ADMINISTRATIEF ONDERZOEK EN BESLISSING VAN HET COLLEGE 
 

Artikel 16. AMINISTRATIEF ONDERZOEK 



REGLEMENT VOOR DE PRESUBSIDIËRING VAN OPVANG 
VOLGENS INKOMENSTARIEF (trap 2B) VOOR KINDEREN VAN 0 

TOT 3 JAAR IN DE STAD ANTWERPEN 
 
 

I. De aanvragen worden beoordeeld en tegenover elkaar afgewogen.  
Betoelaging wordt toegekend binnen de budgettaire mogelijkheden. 

II. De verdeling van de beschikbare middelen verloopt in twee delen: 
1. Maximaal 60 procent van de beschikbare middelen wordt verdeeld over de aanvragen voor 

de creatie van nieuwe kindplaatsen binnen de groepsopvang.  
Enkel projecten te realiseren in de wijken van de tien hoogst gerangschikte clusters, zoals 
vastgelegd door het Lokaal Overleg Kinderopvang, komen in aanmerking. De aanvragen met 
een locatie in één van de overige clusters worden uitgesloten van de verdeling in dit eerste 
contingent  bestemd voor nieuwe plaatsen. 

2. Het overige percentage beschikbare middelen wordt verdeeld over aanvragen met 
betrekking tot de omschakeling van kindplaatsen  binnen de opvang met vaste prijs (trap 0 
of 1) naar kindplaatsen volgens inkomenstarief (trap 2B) . 

III. Bij afweging van de verschillende aanvragen vertrekt de stad Antwerpen vanuit de clustervolgorde 
zoals bepaald door het Lokaal Overleg Kinderopvang.  

IV. De stad Antwerpen wint steeds advies in bij Kind en Gezin.   
V. Projecten gelegen in overschrijdingsgebied qua lucht- en geluidskwaliteit komen niet in aanmerking.  

VI. Mits expliciete goedkeuring van het college van burgemeester en schepenen kan er worden 
afgeweken van bovenstaande procedure.  

 
Artikel 17. BESLISSING COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN SCHEPENEN 
 
Het college van burgemeester en schepenen is bevoegd voor de toekenning of afwijzing van de presubsidie van 
de opvang volgens inkomenstarief (trap 2B). 
 
De stad Antwerpen brengt de aanvrager en Kind en Gezin op de hoogte van deze beslissing.  
 

ADMINISTRATIEVE OPVOLGING, UITBETALING VAN DE PRESUBSIDIE EN 
CONTROLE 

 
Artikel 18. BEREKENING VAN HET BEDRAG VAN DE SUBSIDIE EN AMINISTRATIEVE OPVOLGING  
 
De volledige administratieve opvolging, inclusief de voorafgaande presubsidieberekening is ten laste van Kind 
en Gezin.   
 
De administraties van Kind en Gezin en van de stad Antwerpen leggen samen de verdere administratieve 
modaliteiten vast. 

 

Artikel 19. UITBETALING PRESUBSIDIE 
 
Kind en Gezin berekent de presubsidie aan de hand van voorschotten per kwartaal en een saldoafrekening 
(uiterlijk op 1 april van het kalenderjaar volgende op het kalenderjaar in kwestie), conform het ministerieel 
besluit van 23 april 2014 tot uitvoering van het Subsidiebesluit Kinderopvang. Kind en Gezin informeert de stad 
over de te betalen presubsidiebedragen. 
 
De administraties van Kind en Gezin en van de stad Antwerpen leggen samen de verdere modaliteiten vast. 
 
 
Artikel 20. CONTROLEBEREIDHEID OP DE AANWENDING VAN DE PRESUBSIDIE 
 



REGLEMENT VOOR DE PRESUBSIDIËRING VAN OPVANG 
VOLGENS INKOMENSTARIEF (trap 2B) VOOR KINDEREN VAN 0 

TOT 3 JAAR IN DE STAD ANTWERPEN 
 

1. Elke aanvrager moet de controle van de stad Antwerpen op het gebruik van de financiële middelen 
aanvaarden. De stad Antwerpen heeft het recht om bijkomende inlichtingen of documenten op te 
vragen bij het opvanginitiatief en/of ter plekke te controleren.  

2. Elke aanvrager moet de controles van Kind en Gezin en haar toezichthouders aanvaarden.  
 

Artikel 21. INTREKKEN VAN DE PRESUBSIDIE EN ONMIDDELLIJKE TERUGVORDERING 
 
De stad Antwerpen zal de presubsidie stopzetten en/of de uitbetaalde middelen geheel of gedeeltelijk 
terugvorderen, indien de aanwending ervan in strijd is met dit reglement het Subsidiebesluit Kinderopvang, of 
andere toepasselijke regelgeving.  
Dit geldt ook indien pas achteraf blijkt dat de criteria en/of voorwaarden vervat in dit reglement/het 
subsidiebesluit niet worden nageleefd.  
 
 

OVERNAME DOOR KIND EN GEZIN VAN DE PRESUBSIDIËRING DOOR DE STAD 
ANTWERPEN 

 
Artikel 22. OVERNAME DOOR KIND EN GEZIN 
 
Kind en Gezin neemt de subsidiëring voorzien in dit reglement over voor zover en van zodra dit mogelijk is 
binnen de grenzen van de programmatie van Kind en Gezin en binnen de grenzen van haar beschikbare budget 
voor de uitbreiding van het aantal trap 2B kindplaatsen op het grondgebied van de stad Antwerpen. Alle 
aanvragen van de verschillenden initiatiefnemers  worden hierbij op gelijke wijze beoordeeld. 
 
 

WETGEVING EN LOKALE BELEIDSMAATREGELEN 
 
Artikel 23. BEËINDIGEN VAN DE SUBSIDIE 
 
1. Indien Kind en Gezin de subsidiering van de kindplaatsen overneemt, vervalt automatisch de  presubsidie 

toegekend op basis van dit reglement.  
2. Indien de kinderopvang haar activiteiten stopzet, vervalt de presubsidie toegekend op basis van dit 

reglement.  
3. Een overname van de kinderopvang door een andere exploitant heeft geen automatische overdracht van 

de presubsidie tot gevolg. De beslissing tot overdracht van de presubsidiëring ligt bij de stad Antwerpen. 
De stad Antwerpen wint advies in bij Kind en Gezin.  

4. Indien er in de stad Antwerpen 33 kindplaatsen per 100 kinderen (0 tot 3 jaar) zijn, kan beslist worden om 
geen nieuwe oproepen te lanceren of niet meer in te tekenen op de samenwerking met Kind en Gezin. 

5. Wanneer de in artikel 5 vernoemde convenant tussen de stad Antwerpen en Kind en Gezin afloopt, kan de 
stad Antwerpen beslissen de presubsidiëring verder te zetten. 
 

Artikel 24. TOEPASSELIJKE WETGEVING  
 
Voor zover er in dit reglement niet van wordt afgeweken, is de volgende wetgeving van toepassing: 

 De wet van 14 november 1983 over de controle en de aanwending van sommige toelagen ; 

 Het algemeen reglement op de toelagen, goedgekeurd in de gemeenteraad van 18 december 2006  
(jaarnummer 2730); 

 Het collegebesluit van 19 december 2014 (jaarnummer 12975) inzake de uitbetaling toelagekredieten 
exploitatiebudget aan derden; 

 Het Decreet Kinderopvang en de bijhorende uitvoeringsbesluiten; 

 Het Subsidiebesluit. 
 



REGLEMENT VOOR DE PRESUBSIDIËRING VAN OPVANG 
VOLGENS INKOMENSTARIEF (trap 2B) VOOR KINDEREN VAN 0 

TOT 3 JAAR IN DE STAD ANTWERPEN 
 
Artikel 25. INTERPRETATIE VAN HET REGLEMENT 
 
Het college van burgemeester en schepenen beslist over alle niet uitdrukkelijk in dit reglement voorziene 
gevallen.  
 
Artikel 26. FUNDAMENTELE RECHTEN 
 
Ieder die een subsidie van de stad ontvangt neemt het engagement op zich om op een constructieve manier 
mee te werken aan de opbouw van een stad waarin burgers zonder onderscheid, met respect voor elkaar, 
harmonieus samen leven. Uiteraard betekent dit de volstrekte naleving van de wetten van het Belgische volk, 
het Europees Verdrag ter bescherming van de rechten van de mens en de fundamentele vrijheden.  
 
De subsidie aanwenden op een wijze die in strijd is het met engagement leidt steeds tot sancties zoals: 

 Weigeren of terugvorderen van de subsidie 

 Éénzijdig beëindigen van de samenwerking 

 Verhuurverbod in alle stedelijke centra 

 Weigering logistieke ondersteuning. 
De stad kan niet aansprakelijk worden gesteld voor de schade die geleden wordt naar aanleiding van de 
opgelegde sancties.  
 



Bijlage 2.  

Masterplan Kinderopvang 0 –  3 jaar  

Principe 

Het Lokaal Overleg Kinderopvang (LOK) geeft advies bij de uitbreidingsrondes van Kind en Gezin. Dit advies 
wordt ad hoc gegeven. Via het Masterplan bouwt het LOK een lange termijnvisie in en kan het 
LOK meer zekerheid bieden aan organisatoren van kinderopvang die investeren in infrastructuur. 

Het Masterplan legt mogelijks projecten die binnen een periode van 1 tot 3 jaar worden gerealiseerd 
vast. Deze projecten krijgen voorrang bij de uitbreidingsrondes georganiseerd door Kind en Gezin. 
De voorrang geldt wanneer de opstart voorzien is binnen hetzelfde kalenderjaar of binnen een half jaar na de 
uitbreidingsronde. 

Een opname in het Masterplan biedt de organisator geen absolute zekerheid. 
(maximaal) 50 procent van de plaatsen van de uitbreidingsronde worden bedeeld aan projecten opgenomen 
in het Masterplan. 
De overige plaatsen volgen de logica van de clusterlijst en puntenverdeling. 

Een project komt in aanmerking wanneer: 

 Het zich bevindt in een cluster met een gewogen tekort van minstens 50 plaatsen; 
 minstens 18 nieuwe plaatsen voorziet; 
 wordt gerealiseerd binnen een periode van 1 tot 3 jaar. 

Er zijn jaarlijks twee deadlines voor de aanvragen; één op 30 april en één op 31 oktober. 

De regie kinderopvang kijkt vervolgens de verschillende aanvragen administratief na. Na elke aanvraagronde 
komt het LOK samen om over de opname van projecten in het Masterplan te beslissen. 

Nieuwe clusterlijst die rekening houdt met het Masterplan 

Bij de bepaling van de tekorten per cluster wordt het aantal plaatsen dat gerealiseerd zal worden door 
projecten uit het Masterplan al meegeteld. Dit wil zeggen dat de tekorten in een cluster lager zullen worden 
ingeschat van zodra er een project uit het Masterplan staat ingepland, ook wanneer de voorziene plaatsen nog 
niet gerealiseerd werden. Hierdoor krijgt een latere initiatiefnemer een vollediger beeld van de tekorten in de 
toekomst. 

Projecten reeds opgenomen in het Masterplan en de bijhorende punten 

Organisator Adres toekomstig 
kinderdagverblijf 

Aantal plaatsen Vastgelegde punten 

Vzw Het Lieverdje Krugerstraat/Antwerpsesteenweg, 
2660 Hoboken 

106 7 punten 

Vzw Beata Stenenbrug 81-85, 2140 
Borgerhout 

50 6 punten 

VZW De Vlam Sint Bernardsesteenweg 639, 
2660 Hoboken 

18 5 punten 

Vzw Beata Rerum Novarumlaan 56, 2170 
Merksem 

56 3 punten 

 

 

https://www.antwerpen.be/nl/info/55645b13aaa8a727028b46b2/het-lok-adviseert-bij-uitbreidingsrondes-kinderopvang
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Bijlage 3.  

Overzicht volgorde stadswijken  

Naam stadswijk Gemiddeld inkomen Corresponderend punt 

Nieuw Zuid 10.797 EUR 8 

Stuivenberg 12.302 EUR 8 

Centraal Station 12.960 EUR 7 

Amandus Atheneum 13.688 EUR 7 

Luchtbal 13.769 EUR 6 

Dam 14.219 EUR 6 

Kiel 14.248 EUR 5 

Borgerhout intra muros noord  14.544 EUR 5 

Borgerhout intra muros zuid 15.391 EUR 4 

Stadspark 15.683 EUR 4 

Oud Merksem 15.766 EUR 3 

Haringrode 15.919 EUR 2 

Deurne Vlieghaven 15.977 EUR 1 

 

 

 



wijknaam

saldo 33% norm 

+

tewerkstelling

Gemiddeld 

inkomen punten

AMANDUS - ATHENEUM -58 14038

CLUSTER 1 -58 14038 8

BORGERHOUT INTRA MUROS NOORD -22 14990

CLUSTER 7 -22 14990 8

CENTRAAL STATION 31 12935

STADSPARK -52 15977

CLUSTER 3 -21 14807 7

MIDDELHEIM -5 27172

TENTOONSTELLINGSWIJK -43 21761

NIEUW - KWARTIER OOST 91 24789

NIEUW - KWARTIER WEST -85 26470

OOSTERVELD - ELSDONK -57 25722

CLUSTER 18 -98 25091 7

DEURNE DORP - GALLIFORT -2 19320

DEURNE - OOST -51 20397

RIVIERENHOF 0 .

CLUSTER 11 -54 19891 6

SCHOONBROEK-ROZEMAAI -40 19795

DONK -15 25625

EKEREN CENTRUM -41 23161

LEUGENBERG 7 24818

MARIABURG 36 26549

CLUSTER 17 -53 23705 6

GROENENHOEK -18 19696

BORGERHOUT - EXTRA MUROS -64 20094

DEURNE VLIEGHAVEN -1

CLUSTER 9 -34 19843 5

HAVEN BEZALI 0

LILLO 0

POLDER -47 23743

CLUSTER 19 -47 23743 5

HAVEN ANTWERPEN 0 .

LUCHTBAL 76 13966

LAMBRECHTSHOEKEN -89 21107

NIEUWDREEF -8 20427

CLUSTER 16 -21 19289 4



HARINGRODE 6 16739

OUD - BERCHEM -20 21022

CLUSTER 5 -14 19437 4

HOBOKEN - NOORD -103 19109

VALAAR -28 18601

CLUSTER 21 -5 18898 3

HOBOKEN - CENTRUM 64 19551

HOBOKEN - WEST -23 23033

HOBOKEN - ZUIDOOST -45 21741

CLUSTER 22 -4 20754 3

BREDERODE -60 20051

HARMONIE 52 24120

MARKGRAVE 5 25011

NIEUW - ZUID 26 10793

ZUID -27 22259

CLUSTER 2 -3 22283 2

MERKSEM - HEIDE -99 20585

OUD - MERKSEM 72 16040

TUINWIJK -8 21645

CLUSTER 13 9 19230 2

LINKEROEVER 11 18761

CLUSTER 15 11 18761 1

DEURNE - ZUIDWEST 54 19112

DEURNE - ZUIDOOST -38 21756

CLUSTER 10 15 20273 1

DAM -75 14620

EILANDJE -24 26626

HISTORISCH CENTRUM -39 21038

SINT-ANDRIES 134 18128

THEATERBUURT-MEIR 66 21654

UNIVERSITEITSBUURT -16 16588

CLUSTER 4 45 19276 0

KIEL -69 14489

PETROLEUM - ZUID 128 ?

CLUSTER 14 49 14489 0

STUIVENBERG 98 12672

CLUSTER 8 98 12672 0



ZURENBORG 59 20553

BORGERHOUT INTRA MUROS ZUID 44 15799

CLUSTER 6 104 17180 0

HOOGTE 99 25844

WILRIJK CENTRUM 35 21596

KOORNBLOEM -16 23865

NEERLAND 5 26192

CLUSTER 20 122 23631 0

DEURNE - NOORD 148 16600

KRUININGE - BREMWEIDE -17 19062

CLUSTER 12 132 16875 0


