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[C − 2006/36574]

22 SEPTEMBER 2006. — Ministerieel besluit betreffende de bepaling van de forfaitaire subsidiebedragen voor het
aanbod van buurt- en nabijheidsdiensten die vastgelegd zijn door de raad van bestuur van Kind en Gezin op
basis van het experimentele kader dat goedgekeurd is door de raad van bestuur van Kind en Gezin op
26 mei 2004

De Vlaamse minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin,

Gelet op het decreet van 30 april 2004 tot oprichting van het intern verzelfstandigd agentschap met
rechtspersoonlijkheid Kind en Gezin, inzonderheid op artikel 13;

Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 27 juli 2004 tot bepaling van de bevoegdheden van de leden van
de Vlaamse Regering, gewijzigd bij de besluiten van de Vlaamse Regering van 15 oktober 2004, 23 december 2005 en
19 mei 2006;

Gelet op de beslissing van de raad van bestuur van Kind en Gezin van 26 april 2004 met betrekking tot het
experimentele kader voor opvang in buurt- en nabijheidsdiensten;

Gelet op akkoord van de Vlaamse minister, bevoegd voor de Begroting, gegeven op 8 september 2006;

Gelet op de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973, inzonderheid op artikel 3, § 1,
vervangen bij de wet van 4 juli 1989 en gewijzigd bij de wet van 4 augustus 1996;

Gelet op de dringende noodzakelijkheid,

Besluit :

Artikel 1. § 1. In dit besluit wordt verstaan onder buurt- en nabijheidsdienst :

Project kinderopvang van een buurt- en nabijheidsdienst dat geselecteerd is door de raad van bestuur van Kind
en Gezin op basis van het experimentele kader van 26 mei 2004, en dat op basis daarvan in aanmerking komt voor
subsidie.

§ 2. Een buurt- en nabijheidsdienst ontvangt subsidies van Kind en Gezin voor het verzorgen van het basisaanbod
volgens de bepalingen van dit besluit.

Art. 2. § 1. Het basisbedrag voor de opvang van baby’s en peuters tot ze naar de kleuterklas gaan bedraagt per
plaats op jaarbasis (in euro) :

2006 2007 2008 2009 2010

voorschools 7.953,15 euro 8.012,72 euro 8.072,30 euro 8.131,47 euro 8.191,04 euro

§ 2. Het basisbedrag voor de opvang van schoolgaande kinderen bedraagt per plaats op jaarbasis (in euro) :

2006 2007 2008 2009 2010

buitenschools 5.873,78 euro 5.933,35 euro 5.992,92 euro 6.052,10 euro 6.111,67 euro

§ 3. Het forfaitaire subsidiebedrag, vermeld in § 1, is het basisbedrag dat geldt voor minimaal tweehonderd
openingsdagen en voor minimaal negen openingsuren, en wordt verhoudingsgewijs verlaagd als er niet voldaan is aan
deze minima.

§ 4. Het forfaitaire subsidiebedrag vermeld in § 2, is het basisbedrag dat geldt voor minimaal tweehonderd
openingsdagen en voor minimaal negen openingsuren op vakantiedagen, voor minimaal vijf uur op woensdagnamid-
dagen en voor twee openingsuren op schooldagen en wordt verhoudingsgewijs verlaagd als er niet voldaan is aan die
minima.
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§ 5. Een aanvullende ondersteuning in het kader van de werkdrukvermindering wordt toegekend voor elk door
Kind en Gezin gesubsidieerd personeelslid in de erkende kinderdagverblijven en diensten voor opvanggezinnen, voor
elke coördinator en elke kindbegeleid(st)er in de initiatieven voor buitenschoolse opvang, voor de gesubsidieerde
personeelsleden binnen het experimentele kader van projecten voor kinderopvang in buurt- en nabijheidsdiensten en
voor de personeelsleden met een gewezen DAC-statuut, die op 1 januari van het betreffende subsidiejaar 45 jaar of
ouder zijn, naar rato van de arbeidsprestaties, en voorzover het gaat om opvangvoorzieningen die worden
georganiseerd door een VZW.

Die aanvullende ondersteuning wordt voor ieder werkingsjaar apart berekend op basis van het bedrag van
2.294.924,30 euro, voor alle opvangvoorzieningen, georganiseerd door een VZW, vanaf 2010. Voor de jaren 2006, 2007,
2008 en 2009 zijn de volgende bedragen vastgelegd :

2006 2007 2008 2009 vanaf 2010

511.607,33 euro 1.023.214,66 euro 1.480.006,91 euro 1.881.984,10 euro 2.294.924,30 euro

Per jaar wordt nagegaan hoeveel personeelsleden in voorzieningen, georganiseerd door een VZW, in aanmerking
komen. Voor de personeelsleden met een gesco-statuut in initiatieven voor buitenschoolse opvang wordt de
ondersteuning beperkt tot het gedeelte dat niet in de gesco-premie opgenomen is. Het vastgelegde bedrag wordt dan
omgerekend per voltijds personeelslid, waarbij de volgende voorwaarden gelden :

1° een personeelslid dat in 45 jaar is of ouder maar jonger dan 50 jaar telt voor één eenheid;

2° een personeelslid dat in 50 jaar is of ouder maar jonger dan 55 jaar geldt voor twee eenheden;

3° een personeelslid dat in 55 jaar is of ouder telt voor drie eenheden.

De hiervoor vermelde bedragen worden verhoogd in het daaropvolgende jaar met een nader te bepalen bedrag dat
voor de weerslag van deze maatregel voorzien wordt in het subsidiebedrag per plaats of per schijf van
7 opvanggezinnen in een dienst voor opvanggezinnen, met betrekking tot de principiële akkoorden met subsidiega-
rantie die na 1 januari 2006 zijn toegekend voor voorzieningen georganiseerd door een VZW. »

Art. 3. De forfaitaire subsidiebedragen, vermeld in dit besluit, worden elk jaar verhoogd met de procentuele
stijging van de index van de consumptieprijzen tussen 1 november van het vorige kalenderjaar en 1 november van het
voorafgaande kalenderjaar.

Art. 4. Een buurt- en nabijheidsdienst kan rechtstreeks of onrechtstreeks, volledig of aanvullend worden
gesubsidieerd door andere overheden of instanties. Deze subsidie wordt verrekend met de subsidie, vermeld in arti-
kel 2. Financieringsbronnen die bedoeld zijn voor infrastructuur, tewerkstellingsmaatregelen of opleidingstrajecten
voor personeel worden niet afgetrokken van het subsidieplafond.

Art. 5. Dit besluit heeft uitwerking met ingang van 1 januari 2006.

Brussel, 22 september 2006.

I. VERVOTTE

*
VLAAMSE OVERHEID

Welzijn, Volksgezondheid en Gezin

[C − 2006/36575]

22 SEPTEMBER 2006. — Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 7 november 2003
houdende de voorwaarden tot toekenning van een financiële ondersteuning aan door Kind en Gezin erkende
kinderdagverblijven en initiatieven voor buitenschoolse opvang voor het realiseren van flexibele opvang ter
uitvoering van het Vlaamse werkgelegenheidsakkoord 2003-2004

De Vlaamse minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin,

Gelet op het decreet van 30 april 2004 tot oprichting van het intern verzelfstandigd agentschap met
rechtspersoonlijkheid Kind en Gezin;

Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 23 februari 2001 houdende de voorwaarden inzake erkenning
en subsidiëring van kinderdagverblijven en diensten voor opvanggezinnen, gewijzigd bij de besluiten van de Vlaamse
Regering van 10 juli 2001, 14 december 2001, 1 februari 2002, 13 december 2002, 28 maart 2003, 21 november 2003,
20 mei 2005 en 27 mei 2005;

Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 23 februari 2001 houdende de voorwaarden inzake erkenning
en subsidiëring van initiatieven voor buitenschoolse opvang, gewijzigd bij de besluiten van de Vlaamse Regering van
25 januari 2002 en 10 oktober 2003;

Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 27 juli 2004 tot bepaling van de bevoegdheden van de leden van
de Vlaamse Regering, gewijzigd bij de besluiten van de Vlaamse Regering van 15 oktober 2004, 23 december 2005 en
19 mei 2006;

Gelet op het ministerieel besluit van 7 november 2003 houdende de voorwaarden tot toekenning van een financiële
ondersteuning aan door Kind en Gezin erkende kinderdagverblijven en initiatieven voor buitenschoolse opvang voor
het realiseren van flexibele opvang ter uitvoering van het Vlaamse werkgelegenheidsakkoord 2003-2004;
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