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SUBSIDIEREGLEMENT voor  ENERGIEKOSTEN in de 

BUITENSCHOOLSE  KINDEROPVANG 

M.i.v. 15/10/2015 

Goedgekeurd door de gemeenteraad op 27 oktober 2015 
 

ARTIKEL 1  De gemeente Beveren geeft subsidies aan de schoolbesturen, scholen of inrichters (ook op 
niet-schoolse locaties) van buitenschoolse opvang op woensdagnamiddag en in 
schoolvakanties ter compensatie van de energiekosten.  

ARTIKEL 2 De periode waarop de subsidie betrekking heeft loopt van 15 oktober tot de laatste dag van 
de paasvakantie van het daaropvolgende kalenderjaar. 
 

ARTIKEL 3  De subsidie wordt, mits aan alle voorwaarden (zie verder) werd voldaan, in principe 
uitbetaald, aan het schoolbestuur, aan de scholen of aan de inrichters tussen 30 april en 30 
juni van het schooljaar waarvoor de subsidie bedoeld is. 

 
ARTIKEL 4   De schoolbesturen, schooldirecties en de inrichters van de buitenschoolse 

kinderopvang gaan akkoord dat controle door een gemeenteambtenaar ter plaatse 
toegestaan is.  Bij vaststelling van fraude wordt er aan het betrokken initiatief gedurende 
een periode van 3 jaar geen subsidie voor energiekosten meer uitbetaald.  

 
 

ARTIKEL 5 Schoolgebonden initiatieven 
 

5.1. Algemene voorwaarden: 

 
- De opvang moet op alle woensdagnamiddagen, m.u.v. schoolvrije dagen, ingericht 

worden op woensdagnamiddag tussen 15 oktober en de laatste dag van de 
paasvakantie om recht te hebben op het volledige bedrag van de energiesubsidie 
voor de opvang op woensdagnamiddag.  Indien er minder dagen 
woensdagnamiddagopvang worden ingericht dan wordt er een coëfficiënt van de 
subsidie uitbetaald op basis van het aantal effectieve opvangdagen. 

- De opvang moet minstens alle weekdagen ingericht worden in het herfst-, kerst-, 
krokus- en paasverlof en/of op schoolvrije weekdagen met uitzondering van 
brugdagen en wettelijke feestdagen tussen 15 oktober en de laatste dag van de 
paasvakantie om recht te hebben op het volledige bedrag van de energiesubsidie 
voor de opvang in schoolvakanties.  Indien er minder dagen vakantieopvang 
worden ingericht dan wordt er een coëfficiënt van de subsidie uitbetaald op basis 
van het aantal effectieve opvangdagen. 

- De schoolbesturen, schooldirecties of de inrichters van de buitenschoolse opvang 
vullen het formulier in dat de gemeente ter beschikking stelt om de subsidies aan te 
vragen. De ondertekende aanvraag moet vóór 30 april aan het gemeentebestuur 
(dienst onderwijs-kinderopvang, Stationsstraat 2, 9120 Beveren) bezorgd worden 
van het schooljaar waarvoor de toelage wordt aangevraagd. 

 

5.2. Inrichters van buitenschoolse opvang / schoolbesturen / scholen: 

 

5.2.1. De volgende subsidies worden toegekend: 

 
- Locaties met een capaciteit t.e.m. 28 plaatsen: 

€ 150 voor woensdagnamiddag 
€ 450 voor vakantieopvang 
 

- Locaties met een capaciteit van 29 t.e.m. 38 plaatsen: 
€ 230 voor woensdagnamiddag 
€ 695 voor vakantieopvang 
 

- Locaties met een capaciteit van 39 plaatsen en meer: 
€ 310 voor woensdagnamiddag 
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€ 940 voor vakantieopvang 
 

5.2.2. Specifieke voorwaarden: 

 
De schoolbesturen of scholen kunnen slechts aanspraak maken op de 
energiesubsidies op voorwaarde dat zij geen energiekosten aanrekenen aan de 
inrichters van de opvang.  Indien dit wel het geval is dan kan de inrichter aanspraak 
maken op de subsidie. 

 
ARTIKEL 6 De uitbetaling van deze subsidie wordt beperkt tot het specifiek voor deze premie 

vastgesteld bedrag in het budget. 
 
ARTIKEL 7  Met ingang van 15 oktober 2015 wordt het vorige subsidiereglement voor energiekosten 

in de Buitenschoolse Kinderopvang, dat goedgekeurd was op de Gemeenteraad in de 
zitting van 17 december 2013, opgeheven en gaat het nieuwe in voege.  

 


