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Subsidiereglement 

ondersteuning kinderopvang van baby’s en peuters 

 

Zoals goedgekeurd op de gemeenteraad dd. 08/09/2020 

 
Artikel 1  Doel van dit reglement 
 
In Halle is er een grote capaciteitsproblematiek voor kinderopvang van baby’s en peuters (0-3 jaar). 
De Vlaamse middelen volgen niet aan het gewenste tempo om dit tekort aan te pakken. De Stad Halle 
streeft ernaar om de reële nood aan kinderopvang te kunnen dekken. Daarom ondersteunt de Stad 
Halse kinderopvanginitiatieven bij hun opstart en werking door lokale subsidies toe te kennen. 
 
Binnen de voorziene kredieten in het goedgekeurde budget kan het college van burgemeester en 
schepenen volgens de regeling en voorwaarden, hierna vastgelegd, deze subsidies toekennen. 
Conform wetgeving van 14 november 1983 betreffende de controle op de toekenning en op de 
aanwending van sommige toelagen. 
 
 
Artikel 2  Toepassingsgebied 
 
De subsidie kan aangevraagd worden door organisatoren die cumulatief: 
 

- kinderopvang (gezins – of groepsopvang) aanbieden voor baby’s en peuters tussen 0 en 3 
jaar 

- gevestigd zijn op het grondgebied van de Stad Halle 
- in orde zijn met de regelgeving van het Agentschap Opgroeien (vergunning Kind en Gezin) en 

het decreet kinderopvang 
- gunstige verslagen van Zorginspectie kunnen voorleggen (in de laatste 3 jaar voor de 

aanvraag) op naam van de organisatoren kinderopvang. Deze voorwaarde is niet van 
toepassing voor startende organisatoren kinderopvang als ze geen voorgaande ervaring in 
een kinderopvang hebben. Bij startende organisatoren kinderopvang met een voorgaande 
ervaring in de kinderopvang is de voorgaande ervaring relevant voor de beoordeling. 
 

- samenwerken met de Stad Halle: 
 

 actief participeren aan het digitaal lokaal loket kinderopvang  
 deelnemen aan de vergaderingen van het lokaal overleg kinderopvang 
 alle inspectieverslagen van Zorginspectie, de Sociale Inlichtingen – en 

Opsporingsdienst, en het Federale Agentschap voor Veiligheid van de Voedselketen 
doorsturen naar de dienst Jeugd en Onderwijs van de Stad Halle 

 melden aan de dienst Jeugd en Onderwijs van de Stad Halle als er een negatief 
inspectieverslag is gekomen of het kinderopvanginitiatief in handhaving is; melding 
maken van incidenten waarbij politie – of brandweeroptreden noodzakelijk was 

 het opvolgen van nieuwsberichten en – brieven waarmee de dienst Jeugd en 
Onderwijs van de Stad Halle de kinderopvangsector op de hoogte houdt 

 
De volgende organisatoren komen niet in aanmerking voor de subsidie: 
 

- kinderopvanginitiatieven die uitgebaat worden door de Stad Halle  
- kinderopvanginitiatieven die uitgebaat worden op een locatie van de Stad Halle waarvoor 

geen huur betaald wordt door de organisatoren aan de Stad Halle en/of de kinderopvang 
ingericht werd door de Stad Halle 
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- kinderopvanginitiatieven die al gesubsidieerd worden door de Stad Halle via een 
samenwerkingsovereenkomst en die toelage (gedurende de duurtijd van de  
samenwerkingsovereenkomst) meer bedraagt dan de toelage die verkregen zou worden via 
dit reglement 

 
 
Artikel 3  Bedragen 
 
 

1. Eénmalige toelage voor nieuwe kinderopvanginitiatieven of bestaande 
kinderopvanginitiatieven die uitbreiden 

 

 Deze toelage kan enkel aangevraagd worden door: 
Gezins- en groepsopvang met een vrije prijs (T0 en T1) en gezins- en groepsopvang 
aangesloten bij een dienst voor onthaalouders (T2) 

 Deze toelage wordt éénmalig toegekend aan nieuwe en uitbreidende kinderopvanginitiatieven 

 Het toegekend bedrag moet ingezet worden op de verhoging van de kwaliteit van de 
kinderopvang en het voldoen aan de vergunningsvoorwaarden.  
Volgende kosten komen in aanmerking:  

 Kosten binnenhuis inrichting (vb. vloerbedekking, sanitair ed) 
 Aankoop meubilair 
 Aankoop speelgoed 
 Kosten voor verplichte vormingen  

Ter verantwoording moeten de nodige facturen bij de aanvraag bijgevoegd worden. 

 Het bedrag wordt als volgt bepaald: 
 Standaard 200 € per vergunde opvangplaats  
 Extra 100 € per vergunde opvangplaats indien er voorrang wordt gegeven 

aan kinderen woonachtig in Halle. 
 Extra 100 € per vergunde opvangplaats indien aanbod van flexibele opvang 

(= buiten de reguliere openingsuren overdag, minstens 60 extra minuten 
geopend zijn in de tijdspanne tussen 19:00 en 07:00) 

 Extra 50 € per vergunde opvangplaats indien aanbod van occasionele 
(aanbieden van dringende noodopvang voor een kortere periode) en 
deeltijdse opvang (minder dan 4 dagen/week). 

Het maximale bedrag per opvangplaats is dus 450 €. 

 Om aanspraak te kunnen maken op deze extra bedragen is een expliciete vermelding hiervan 
in het huishoudelijk reglement essentieel. 

 De toelage moet als volgt terugbetaald worden aan de Stad Halle indien de kinderopvang 
stopgezet wordt binnen de 3 jaar na de opstart (= datum van het verlenen van de vergunning 
door Kind en Gezin) 

 Volledige terugbetaling van de toelage indien de kinderopvang stopgezet 
wordt binnen het 1ste jaar na de opstart  

 Terugbetaling van 2/3 van de toelage indien de kinderopvang stopgezet wordt 
tussen het 1ste jaar en 2de jaar na de opstart  

 Terugbetaling van 1/3 van de toelage indien de kinderopvang stopgezet wordt 
tussen het 2de jaar en 3de jaar na de opstart 

 Indien de stopzetting plaats vindt na het 3de jaar, moet er geen terugbetaling 
gebeuren 

 
 

2. Jaarlijkse toelage voor bestaande kinderopvanginitiatieven 
 

 Deze toelage wordt toegekend aan elke vergunde opvang in Halle 

 Deze toelage wordt jaarlijks toegekend  

 Het toegekend bedrag wordt automatisch uitbetaald d.m.v. een waardebon bij een lokale 

handelaar waar materiaal en/of speelgoed voor de opvang kan aangekocht worden 
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 Het bedrag wordt als volgt bepaald 

 

Gezinsopvang vrije prijs (T0 en T1) 15 € per vergunde opvangplaats 

Gezinsopvang inkomensgerelateerd (min. T2) – 
aangesloten bij een dienst voor onthaalouders 

15 € per vergunde opvangplaats 

Alle groepsopvang  15 € per vergunde opvangplaats, met een 
maximum van 200 € per vergunde 
opvanglocatie 

 

 

Artikel 4  Opheffingsbepalingen en inwerkingtreding 

Dit reglement heft de volgende reglementen op: 

- Subsidiereglement ondersteuning voorschoolse zelfstandige kinderopvang, zoals 

goedgekeurd op de gemeenteraad van 24/04/18 

- Reglement betreffende het toekennen van subsidies ter bevordering van de uitbouw van een 

kwaliteitsvol aanbod van buitenschoolse opvang in Halle, zoals goedgekeurd op de 

gemeenteraad van 27/10/15 

Dit reglement treedt in werking op 1 oktober 2020. 

 

Artikel 5  Aanvragen subsidie 

1. Eénmalige toelage voor nieuwe kinderopvanginitiatieven of bestaande 
kinderopvanginitiatieven die uitbreiden 
 
De organisator moet de aanvraag indienen ten laatste 6 maanden na het toekennen van de 
nieuw vergunde plaatsen (brief Agentschap Opgroeien telt als datum) a.d.h.v. in te vullen 
aanvraagformulier met bijgevoegd facturen en huishoudelijk reglement (om aanspraak te 
kunnen maken op de extra bedragen). 

 

2. Jaarlijkse toelage voor bestaande kinderopvanginitiatieven 
 
Indien het kinderopvanginitiatief voldoet aan de bepalingen in artikel 2, zal de toelage 
automatisch toegekend worden. 

 

 
Artikel 6  Bezoekrecht  
 
Door het aanvragen van de subsidie, verbindt de kinderopvang zich ertoe dat een afgevaardigde van 
de Stad Halle de kinderopvang ten allen tijde tijdens de openingsuren mag bezoeken. Het 
stadsbestuur heeft eveneens inzage in het huishoudelijk reglement en de aanwezigheidslijst van de 
opgevangen kinderen, volgens de toepasselijke privacy regelgeving. 
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Artikel 7  Sanctionering 
 
De Stad Halle kan de uitbetaalde subsidie geheel of gedeeltelijk terugvorderen indien deze werd 
toegekend op basis van een onjuiste aangifte of indien aan de voorwaarden niet (meer) wordt 
voldaan. In voorkomend geval kan het college van burgemeester en schepenen, na advies van het 
Lokaal Overleg Kinderopvang, ook beslissen om de aanvrager tijdelijk of definitief uit te sluiten van de 
voordelen van het reglement. 
 
 
 
Artikel 8  Bevoegdheid  
 
De gemeenteraad is bevoegd voor de opmaak van en aanpassingen aan dit subsidiereglement. De 
gemeenteraad delegeert de bevoegdheid tot beslissing over de verdeling van de subsidies en de 
uitbetaling ervan aan het College van Burgemeester en Schepenen.  


