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SUBSIDIEREGLEMENT  voor  initiatieven  BUITENSCHOOLSE  KINDEROPVANG 

M.i.v. 1/1/2014 

Goedgekeurd door de gemeenteraad op 17 december 2013 
 

ARTIKEL 1  De gemeente Beveren subsidieert de initiatieven voor buitenschoolse opvang (leeftijd: 2,5 
tot 12 jaar) in de gemeente. De initiatieven kunnen uitgaan van schoolbesturen, 
oudercomités, verenigingen, IBO’s (initiatief buitenschoolse opvang), zelfstandige 
kinderdagverblijven, door Kind en Gezin erkende dienst voor opvanggezinnen en 
zelfstandige onthaalouders die onder toezicht staan van Kind en Gezin 

ARTIKEL 2  De periode waarop de subsidies betrekking hebben loopt van 1 januari tot 31 december. 

ARTIKEL 3  De subsidie (excl. de subsidie voor personeelskosten) voor de schoolgebonden 
initiatieven wordt, mits aan alle voorwaarden (zie verder) werd voldaan, in principe 
betaald in de loop van het eerste kwartaal van het kalenderjaar waarvoor de subsidie 
bedoeld is.  De schoolgebonden initiatieven moeten de aanwending van de subsidie 
bewijzen aan de hand van facturen en/of betaalbewijzen met een toelichting van 
aanwending.  Deze facturen kunnen ingediend worden t.e.m. 31 december van het 
betreffende kalenderjaar.  Indien op 31 december blijkt dat de subsidie niet volledig 
aangewend werd, dan wordt dit saldo afgetrokken van de subsidie van het volgende 
kalenderjaar.  Een subsidieoverschot kan dus niet overgedragen worden naar het 
volgende kalenderjaar. 

ARTIKEL 4  De subsidie voor de schoolgebonden initiatieven met betrekking tot de 
personeelskosten wordt uitbetaald nadat voldaan werd aan alle voorwaarden (zie 
verder) en na voorlegging van het nodige bewijsmateriaal. 

ARTIKEL 5 De subsidies voor zelfstandige onthaalouders en voor de erkende dienst voor 
opvanginitiatieven, die berekend worden aan de hand van de geleverde prestaties, 
worden betaald nadat de gegevens van het jaar waarop de subsidie betrekking heeft, 
aan het gemeentebestuur werden overgemaakt. 

ARTIKEL 6   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 
buitenschoolse opvang meer uitbetaald. 

 

ARTIKEL 7   Schoolgebonden initiatieven (schoolbesturen, oudercomités, 

verenigingen, IBO’s en zelfstandige kinderdagverblijven in scholen) en 

IBO’s buiten scholen 

 

7.1. Algemene voorwaarden: 

 
- Scholen hebben slechts recht op een subsidie als de ouderbijdragen niet lager liggen dan de 

ouderbijdragen die in het gemeentelijk onderwijs van kracht zijn. 
 

- Voorschoolse opvang: moet elke schooldag minstens 1 uur georganiseerd worden (het kwartier voor 
de aanvang van de lessen wordt niet meegerekend).  
De voorschoolse opvang kan georganiseerd worden tussen 07u00 en 08u30 en er moeten gemiddeld 
minstens 5 kinderen aanwezig zijn om 08u00. 

 
- Naschoolse opvang: moet elke schooldag minstens 1 uur georganiseerd worden. 

De naschoolse opvang kan georganiseerd worden tussen 15u30 en 18u00 en er moeten gemiddeld 
minstens 5 kinderen aanwezig zijn om 16u00. (en minstens 5 kinderen om 17u00 voor de subsidie 
voor het personeel voor het laatste uur.)  

 
- De opvang op woensdagnamiddag moet minstens 4 uur georganiseerd worden.  In de normale 

schoolweken moet de opvang elke woensdag worden ingericht en er moeten gemiddeld minstens 5 
kinderen aanwezig zijn om 15u00. (en minstens 5 kinderen om 16u00 voor de subsidie voor het 
personeel voor de laatste 2 uren.)  
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- De vakantieopvang moet voor minstens 8 uur per dag georganiseerd worden en dat gedurende ten 

minste 35 dagen per kalenderjaar. 
 
- Organisaties die instaan voor de opvang in meerdere locaties, ontvangen een toelage voor elke locatie 

afzonderlijk. 
 
- De inrichters van de buitenschoolse opvang vullen het formulier in dat de gemeente ter beschikking 

stelt om de subsidies aan te vragen. Het formulier wordt ondertekend door de inrichters en bij 
schoolgebonden initiatieven ook door de schooldirectie. De aanvraag moet aan het gemeentebestuur, 
dienst onderwijs-kinderopvang, Stationsstraat 2, 9120 Beveren, bezorgd worden vóór 31 januari van 
het kalenderjaar waarvoor de toelage wordt aangevraagd. 

 

7.2. Gemeentelijke basisscholen: 

 

 7.2.1. De volgende subsidies worden toegekend: 

 
- €   171,00 voor voorschoolse opvang 
- €   256,50 voor naschoolse opvang 
- €   256,50 voor woensdagnamiddagopvang 
- € 1710,00 voor vakantieopvang 

 
 

7.2.2. Specifieke voorwaarden: 

 

 - Er kunnen facturen worden ingediend voor: 
 
  • de aankoop van knutselmateriaal bestemd voor de buitenschoolse opvang 

  • de aankoop van speelgoed bestemd voor de buitenschoolse opvang 

  • de aankoop van boeken en strips bestemd voor de buitenschoolse opvang 

  • de aankoop van meubilair bestemd voor de buitenschoolse opvang 

• uitstappen m.b.t. vakantieopvang, met maximum 1 uitstap per week vakantieopvang 

• activiteiten m.b.t. vakantieopvang 

 
 

7.3. IBO’s (initiatieven voor buitenschoolse opvang) 
 

7.3.1. De volgende subsidies worden toegekend: 

 
- €     85,50 voor voorschoolse opvang 
- €   128,25 voor naschoolse opvang 
- €   128,25 voor woensdagnamiddagopvang 
- €   641,25 voor vakantieopvang op locaties met een capaciteit van minder of gelijk aan 25 
    kinderen 
- € 1068,75 voor vakantieopvang op locaties met een capaciteit van meer dan 25 kinderen 
 

7.3.2. Specifieke voorwaarden: 

 

 - Er kunnen facturen worden ingediend voor: 
 

  • de aankoop van knutselmateriaal bestemd voor de buitenschoolse opvang 

  • de aankoop van speelgoed bestemd voor de buitenschoolse opvang 

  • de aankoop van boeken en strips bestemd voor de buitenschoolse opvang 

  • de aankoop van meubilair bestemd voor de buitenschoolse opvang 

• uitstappen m.b.t. vakantieopvang, met maximum 1 uitstap per week vakantieopvang 

• activiteiten m.b.t. vakantieopvang 
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7.4. Zelfstandige kinderdagverblijven  

 

7.4.1. De volgende subsidies worden toegekend: 

 
- €   171,00 voor voorschoolse opvang 
- €   256,50 voor naschoolse opvang 
- €   256,50 voor woensdagnamiddagopvang 
- € 1710,00 voor vakantieopvang 

 

7.4.2. Specifieke voorwaarden: 

 

 - Er kunnen facturen worden ingediend voor: 
 
  • de aankoop van knutselmateriaal bestemd voor de buitenschoolse opvang 

  • de aankoop van speelgoed bestemd voor de buitenschoolse opvang 

  • de aankoop van boeken en strips bestemd voor de buitenschoolse opvang 

  • de aankoop van meubilair bestemd voor de buitenschoolse opvang 

• uitstappen m.b.t. vakantieopvang, met maximum 1 uitstap per week vakantieopvang 

• activiteiten m.b.t. vakantieopvang 

 
 

7.5. Scholen die zelf buitenschoolse opvang organiseren 

 

7.5.1. De volgende subsidies worden toegekend: 

 
- € 171,00 voor voorschoolse opvang 
- € 256,50 voor naschoolse opvang  
- € 256,50 voor woensdagnamiddagopvang 

 

7.5.2. Specifieke voorwaarden: 

 

 - Er kunnen facturen worden ingediend voor: 
 

  • de aankoop van knutselmateriaal bestemd voor de buitenschoolse opvang 

  • de aankoop van speelgoed bestemd voor de buitenschoolse opvang 

  • de aankoop van boeken en strips bestemd voor de buitenschoolse opvang 

  • de aankoop van meubilair bestemd voor de buitenschoolse opvang 

 

7.5.3. Personeelskosten:  

 
 - € 350,00 per opvanguur/jaar voor personeelskosten  
 

- De scholen moeten een tekort kunnen aantonen tussen de ontvangen ouderbijdragen en de 
personeelskosten.  Indien het verschil tussen deze twee bedragen lager is dan de voorziene 
toelage, krijgen de scholen enkel dat verschil betaald. 

 
 - De personeelskosten kunnen bewezen worden d.m.v.: 

 
 • loonfiches 

 • documenten van een sociaal secretariaat 

 • officieel document waaruit de betaling met PWA-cheques blijkt 

 
 - Specificatie tarieven voor personeelskosten: 

 
 • voorschoolse opvang :  €   350,00 (gemiddeld minstens 5 kinderen om 08u00) 

 • naschoolse opvang : €   350,00 (gemiddeld minstens 5 kinderen om 16u00) 

           of €   700,00 (gemiddeld minstens 5 kinderen om 17u00) 
 • woensdagopvang : € 1400,00  (gemiddeld minstens 5 kinderen om 15u00) 

             of € 2000,00 (gemiddeld minstens 5 kinderen om 16u00)  
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ARTIKEL 8 - Dienst voor onthaalouders en zelfstandige onthaalouders 
 

8.1. De volgende subsidies worden toegekend:  

 
-  € 0,29   voor een prestatie van een volle dag (minstens 5 uren) per kind. 
-  € 0,15   voor een prestatie van een halve dag (maximum 5 uren) per kind. 
-   € 0,095 voor een prestatie van een dagdeel (minstens 1 uur en maximum 3 uren) per kind. 

 
8.2. Algemene voorwaarden: 

 
- De verantwoordelijke voor het initiatief vult het formulier van de gemeente in, waarbij subsidies 

worden aangevraagd voor het komende werkjaar.  Dit formulier dient vóór 31 januari aan het 
gemeentebestuur, dienst onderwijs, Stationsstraat 2, 9120 Beveren, bezorgd te worden. 

 
- In het verblijf van de kinderen wordt een genummerd register bijgehouden met de namen van de 

opgevangen kinderen.  Dit register dient ten laatste 15 minuten na de opvangperiode afgesloten te 
worden.  

 
- De verantwoordelijke dient akkoord te gaan dat controle ter plaatse door een gemeenteambtenaar 

gebeurt. 
 
- De opgave van het aantal prestaties wordt ingestuurd voor 31 januari van het volgende 

kalenderjaar. 

 

8.3. - Specifieke voorwaarden: 
   

- De voorschoolse opvang moet voor minstens 1 uur georganiseerd worden. 
 
- De naschoolse opvang moet voor minstens 1 uur georganiseerd worden. 

 
- De opvang op woensdagnamiddag moet elke woensdag in de normale schoolweken voor 

minstens 4 uren georganiseerd worden. 
 

- De opvang op vrije dagen en in verlofperiodes moet voor minstens 8 uren per dag georganiseerd 
worden en moet gedurende minstens 30 dagen per jaar ingericht worden. 

 
 

 
ARTIKEL 9 De uitbetaling van deze subsidie wordt beperkt tot het specifiek voor deze premie 

vastgesteld bedrag in het budget. 
 
ARTIKEL 10  Met ingang van 1 januari 2014, wordt het Subsidiereglement voor initiatieven voor 

Buitenschoolse Kinderopvang, goedgekeurd in door de Gemeenteraad in zitting van 1 
juli 2013, opgeheven.  


