Ondersteuningsreglement lokale kinderopvangorganisatoren voor baby’s en peuters
HOOFDSTUK 1 – ALGEMENE BEPALINGEN
Artikel 1. Doel van de toelage
Het doel van de toekenning van onderstaande toelagen is:
-

Kinderopvanginitiatieven ondersteunen
Het aanbieden van kwalitatieve kinderopvang op het grondgebied van Bilzen stimuleren en
aantrekkelijker maken
Kinderopvang binnen stad Bilzen voor burgers zo flexibel en toegankelijk mogelijk maken

Artikel 2. Begrippen
-

Gezinsopvang: een kleinschalige opvang met maximum 8 opvangplaatsen voor kinderopvang
van 0 tot 3 jaar op één locatie.
Groepsopvang: een grotere opvang met minimaal 9 opvangplaatsen voor kinderopvang van 0
tot 3 jaar op één locatie en met meerdere kinderbegeleiders.
Agentschap Opgroeien: voorheen Kind en Gezin, opgericht bij het decreet van 30 april 2004
tot oprichting van het intern verzelfstandigd agentschap met rechtspersoonlijkheid
Opgroeien regie.

Artikel 3. Algemene voorwaarden
Het kinderopvanginitiatief dat in aanmerking komt voor de toelage:
-

-

biedt kinderopvang aan voor baby’s en peuters tussen 0 en 3 jaar
is gevestigd binnen stad Bilzen
voldoet aan de wettelijke voorwaarden van agentschap Opgroeien
engageert zicht om deel te nemen aan het lokaal overleg kinderopvang. Onthaalouders
aangesloten bij Ferm Kinderopvang worden vertegenwoordigd door een
dienstverantwoordelijke
werkt actief mee aan het lokaal loket kinderopvang. Onthaalouders aangesloten bij Ferm
Kinderopvang worden vertegenwoordigd door een dienstverantwoordelijke

Artikel 4. Werkwijze van de aanvraag
De aanvraag van de toelage(n) gebeurt via een aanvraagformulier. Dit formulier is te verkrijgen via de
website of kan worden opgevraagd via Huis van het Kind.
Het volledig en correct ingevulde aanvraagformulier wordt samen met de bewijsstukken en een
kopie van de vergunning van Kind en Gezin met de vermelding van het aantal opvangplaatsen
bezorgd via het webformulier op de website van stad Bilzen (www.bilzen.be/kinderopvang).
De aanvraag voor de jaarlijks aan te vragen toelagen moet voor 28 februari van het lopende
begrotingsjaar worden ingediend. De interne ontvangstdatum van de stad geldt als bewijs voor
ontvangst.
De aanvraag voor de éénmalig aan te vragen toelagen kunnen doorlopend worden ingediend. Voor
de startpremie vanaf de effectieve opstart tot maximum 12 maanden na de opstart van de nieuwe of

bijkomende opvangplaatsen. Voor de anciënniteitspremie vanaf 36 maanden tot en met 48 maanden
na de opstart van de nieuwe of bijkomende opvangplaatsen.
Binnen de 10 werkdagen wordt er vanuit stad Bilzen een ontvangstbevestiging verzonden.

Artikel 5. Beoordeling van de aanvraag
Het vast bureau toetst, na advies van de bevoegde stedelijke dienst, elke aanvraag aan de
toepassingsvoorwaarden van het reglement. Indien nodig kan bijkomende informatie of een
plaatsbezoek aangevraagd worden.
De toelage wordt pas toegekend na goedkeuring door het vast bureau. Het kinderopvanginitiatief
wordt op de hoogte gebracht van de beslissing en de grootte van de toelage.
Het bedrag van de toegekende toelage wordt overgeschreven op de door de aanvrager op het
aanvraagformulier opgegeven bankrekening.
Bij afwijzing van de aanvraag wordt de beslissing uitdrukkelijk gemotiveerd en schriftelijk
meegedeeld aan de aanvrager.

HOOFDSTUK 2 – EENMALIG AAN TE VRAGEN TOELAGEN
Artikel 6. Startpremie
Het bedrag van de startpremie bedraagt indien de kinderopvanglocatie 5 dagen per week geopend is
150 euro per voltijds opengestelde opvangplaats.
De premie wordt a rato verminderd indien de kinderopvanglocatie minder dagen geopend is:
5 dagen per week open
4 dagen per week open

150 euro per voltijds opengestelde opvangplaats
100 euro per voltijds opengestelde opvangplaats

Bijzondere voorwaarden:
-

de startpremie kan voorzien worden voor zowel opstartende initiatieven kinderopvang als
voor uitbreiding van vergunde plaatsen van een bestaand opvanginitiatief.
De startpremie kan worden toegekend aan de aanvrager als ondersteuning voor gedane
uitgaven ter verbetering van de infrastructuur, meubilair of de uitrusting van de ruimtes (ook
buitenruimtes) waar de opvang plaats vindt. Ter verantwoording dienen de nodige
betaalbewijzen/facturen bij de aanvraag worden toegevoegd.

Artikel 7. Anciënniteitspremie
Drie jaar na de opstartdatum kan er vanuit de kinderopvanglocatie een anciënniteitspremie worden
aangevraagd. Het bedrag van de anciënniteitspremie bedraagt indien de kinderopvanglocatie 5
dagen geopend is 100 euro per voltijds opengestelde opvangplaats.
De premie wordt a rato verminderd indien de kinderopvanglocatie minder dagen geopend is:
5 dagen per week open

100 euro per voltijds opengestelde opvangplaats

4 dagen per week open

50 euro per voltijds opengestelde opvangplaats

Bijzondere voorwaarde:
De anciënniteitspremie kan worden toegekend aan de aanvrager als ondersteuning voor gedane
uitgaven ter verbetering van de infrastructuur, inrichting, het meubilair of de uitrusting van de
ruimtes (ook buitenruimtes) waar de opvang plaats vindt. Ook de aankoop van didactisch materiaal
of speelgoed komt in aanmerking. Ter verantwoording dienen de nodige betaalbewijzen/facturen bij
de aanvraag worden toegevoegd.

HOOFDSTUK 3 – JAARLIJKS AAN TE VRAGEN TOELAGEN
Artikel 8. Werkingstoelage
Het bedrag van de werkingstoelage bedraagt 15 euro per voltijds opengestelde opvangplaats per
jaar. Elke kinderopvanglocatie die voldoet aan de algemene voorwaarden komt hiervoor in
aanmerking.
De werkingstoelage dient geïnvesteerd te worden in de kinderopvanglocatie om de kwaliteit van de
kinderopvang te verhogen (bijvoorbeeld: aankoop van speelgoed, pedagogisch materiaal,
veiligheidsmateriaal.)
Bijzondere voorwaarden
-

het kinderopvanginitiatief voegt de nodige betalingsbewijzen toe aan de aanvraagformulier.
De werkingstoelage bedraagt maximum 200 euro per jaar per kinderopvanglocatie.

Artikel 9. Premie voor ruimere openingsuren
Indien de kinderopvanglocatie 5 dagen per week geopend is dan ontvangt het kinderopvanginitiatief
bijkomend 50 euro per jaar extra werkingstoelage.

HOOFDSTUK 4 – SLOTBEPALINGEN
Artikel 10. Bevoegdheid
De OCMW raad is bevoegd voor de opmaak van en aanpassingen aan dit toelagereglement. De
OCMW raad delegeert de bevoegdheid tot beslissing over de verdeling van de toelagen en de
uitbetaling ervan aan het vast bureau.

Artikel 11. Sanctionering
De Stad Bilzen kan de uitbetaalde subsidie geheel of gedeeltelijk terugvorderen indien deze werd
toegekend op basis van onjuiste aangifte of indien aan de voorwaarden niet (meer) wordt voldaan.

Artikel 12. Inwerkingtreding reglement
Dit reglement treedt in werking vanaf 1 januari 2023.

