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Beknopte samenvatting
De Raad voor Maatschappelijk Welzijn neemt kennis van de nieuwe tarieven voor kinderopvang. Voor nieuwe aanvragen
vanaf 1 mei 2015 is het tarief van de opvang voor ouders met een (equivalent) leefloon 5 euro per opvangdag. Ouders
met een opleidingstraject of laag inkomen en in een inburgeringstraject betalen 3 euro.
Daarnaast kan elke ouder die het door Kind & Gezin toegekende tarief voor de opvang niet kan betalen een aanvraag
indienen bij het OCMW voor een individueel verminderd tarief kinderopvang. Het OCMW kan beslissen om 50%
vermindering toe te staan op het inkomenstarief, of om een inkomenstarief te hanteren van 5 euro of van 1,56 euro.
De Raad voor Maatschappelijk Welzijn keurt de voorgestelde aanpassingen van de interne regelgeving voor de tarieven
kinderopvang goed.

Motivering
Gekoppelde besluiten
2015_MCOM_00207 - Individueel verminderd tarief kinderopvang Kind en Gezin - Behandeling
van de aanvragen voor ouders in niet-inkomensgerelateerde opvang die een tussenkomst van de stad
Antwerpen ontvangen en uitbreiding doelgroep minimumtarief - MCOM_20150224 RMW_20150305 - Goedkeuring
2014_RMW_00624 - Individueel verminderd tarief kinderopvang Kind en Gezin - behandeling van
de aanvragen - MCOM_20140930-RMW_20141023 - Goedkeuring
Aanleiding en context
Historiek:
Sinds 1 april 2014 hebben ouders die gebruik maken van een inkomensgerelateerde
kinderopvangvoorziening voor baby's en peuters in bepaalde gevallen recht op een individueel
verminderd tarief.
De Raad voor Maatschappelijk Welzijn keurde volgende richtlijnen goed voor de behandeling van
vragen om een individueel verminderd tarief:

OCMW Antwerpen

1/5

Lange Gasthuisstraat 33 - 2000 Antwerpen

1. Toekenning van het minimumtarief voor de kinderopvang ten bedrage van 1,56 euro per
opvangdag aan:
- gezinnen met een actief dossier bij OCMW Antwerpen.
- gezinnen in collectieve schuldenregeling extern.
- gezinnen die na betaling van het bedrag kinderopvang in een uitgesproken precaire financiële situatie
dreigen terecht te komen.
2. Voor gezinnen die niet behoren tot de categorieën onder punt 1 kan een individueel verminderd
tarief geformuleerd worden (vermindering van de vastgestelde ouderbijdrage met 50%) indien de nood
blijkt uit het sociaal onderzoek en mits duidelijke motivering.
3. Zowel voor de toekenning van het minimumtarief als van het individueel verminderd tarief wordt
van de aanvrager (en partner) actieve medewerking aan een activeringstraject verwacht. De
activeringsinspanningen vormen binnen het sociaal onderzoek een doorslaggevende factor. Bij gebrek
aan activeringsinspanningen wordt geen minimumtarief of individueel verminderd tarief toegekend.
4. beslissingsniveau: hoofdmaatschappelijk werker.

Nieuwe Ministerieel besluit 6 mei 2015:
Een Ministerieel Besluit, gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad op 6 mei 2015, wijzigt een aantal
zaken, waaronder de kinderopvangtarieven voor leefloongerechtigde ouders.
Het standaard minimumtarief voor ouders met leefloon wordt 5 euro per opvangdag (in plaats van 1,56
euro). Er is een uitzonderlijk minimumtarief van 3 euro:
- voor gezinnen met een leefloon én in een activeringstraject naar arbeid;
- voor gezinnen met maximaal een inkomen dat precies leidt tot een tarief van 5 euro én waar minstens
een halftijdse tewerkstelling is;
- voor gezinnen met een leefloon of een laag inkomen in een inburgeringstraject met een attest van het
onthaalbureau.
In behartenswaardige situaties kan het OCMW een individueel verminderd tarief toekennen. Dit kan
betekenen: halveren van het bestaande tarief, toekennen van het standaard minimumtarief van 5 euro of
toekennen van het laagst mogelijke tarief van 1,56 euro.
Het nieuwe Ministerieel Besluit vereenvoudigt ook de administratieve procedures voor het aanvragen
van een tarief kinderopvang.
Juridische grond
Op.04.2015 MB wijz. MB 27.02.2014 tot uitvoering van art. 8, 11, 40, 43 en 73, van het Vergunningsbesluit van
22.11.2013, wat betreft de kwalificatiebewijzen en attesten en het MB 23.04.2014 tot uitvoering van het Subsidiebesluit
van 22.11.2013, wat betreft de regeling voor het inkomenstarief
Vlaams Min. van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin, VANDEURZEN Jo *
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Dit besluit wijzigt de reglementering over de ouderbijdrage in de inkomensgerelateerde kinderopvang.
Het bepaalt onder meer het standaard minimumtarief, het uitzonderlijk minimumtarief, het laagst
mogelijke inkomenstarief en het maximumtarief. Het bevat eveneens bepalingen over de indexering, de
verminderingen en het startdatum vermeld op het attest inkomenstarief
24.04.2015 BVR wijz. het Subsidiebesluit van 22.11.2013, het Subsidiebesluit Buitenschoolse Opvang van 16.05.2014 en
het BVR 16.05.1995 betr. de invordering van niet-fiscale schuldvorderingen voor de Vlaamse Gemeenschap en de
instellingen die eronder ressorteren, wat betreft de regeling voor het inkomenstarief
Vlaams Min. van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin, VANDEURZEN Jo *
Dit besluit wijzigt de subsidieregeling voor kinderopvang en buitenschoolse opvang. Het gaat om wijzigingen aan het systeem
inkomenstarief, met name aanpassingen aan de wijze waarop het inkomenstarief in de kinderopvang wordt berekend of bepaald.
Deze nieuwe reglementering voorziet in meer mogelijkheden voor individueel verminderde tarieven. De wijzigingen betreffen
ook het aanvraagsysteem voor attesten inkomenstarief.

Argumentatie
Als gevolg van de wettelijke wijzigingen is een aanpassing van de interne richtlijnen vanaf 1 mei
2015 noodzakelijk.
1. Voor ouders met een leefloon en ouders met een leefloon én een opleidingstraject of
inburgeringstraject werd de regelgeving via het Ministerieel Besluit aangepast. De ouders kunnen zelf,
al dan niet met hulp van het kinderdagverblijf of de onthaalouder, een aangepast attest inkomenstarief
voor de kinderopvang aanvragen via de website van Kind & Gezin. Het OCMW dient enkel een attest
(equivalent) leefloon ter beschikking te stellen.
2. Toekennen van het tarief van 5 euro (conform de huidige interne regelgeving) voor:
- gezinnen met een actief dossier bij OCMW Antwerpen.
- gezinnen in collectieve schuldenregeling extern.
3. Voor gezinnen die niet behoren tot de categorieën onder punt 2 kan OCMW Antwerpen een
individueel verminderd tarief voorstellen van 50% of het tarief 5 euro indien de nood blijkt uit het
sociaal onderzoek en mits duidelijke motivering.
4. Toekennen van het laagst mogelijke tarief van 1,56 euro aan:
- gezinnen in een behartenswaardige situatie: gezinnen die na betaling van het bedrag kinderopvang in
een uitgesproken precaire financiële situatie dreigen terecht te komen.
Voor de toekenning van het laagst mogelijke tarief in dossiers in begeleiding bij de sociale centra vraagt
de maatschappelijk werker - gedurende een overgangsperiode - voorafgaandelijk advies aan de dienst
schuldbemiddeling. Op die manier wordt gewaakt over een eenvormige toepassing.
5. Evaluatie van deze werkwijze uiterlijk na 6 maanden.
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Volgende bepalingen blijven ongewijzigd:
6. Beslissingsniveau: hoofdmaatschappelijk werker.
7. Voor elke toekenning van een verminderd tarief wordt van de aanvrager (en partner) actieve
medewerking aan een activeringstraject verwacht. De activeringsinspanningen vormen binnen het
sociaal onderzoek een doorslaggevende factor. Bij gebrek aan activeringsinspanningen wordt geen
vermindering toegekend.
Het aangepaste tarief kan eventueel toegekend worden met terugwerkende kracht tot maximum 6
maanden.
Financiële gevolgen
Nee

Besluit
Artikel 1
De Raad voor Maatschappelijk Welzijn neemt kennis van het nieuwe Ministerieel Besluit van 6 mei
2015 inzake het tarief kinderopvang.
Artikel 2
De Raad voor Maatschappelijk Welzijn keurt volgende aanpassingen van de interne richtlijnen goed
voor nieuwe aanvragen vanaf 1 mei 2015:
1. Ter beschikking stellen van een attest leefloon aan ouders met een (equivalent) leefloon en al dan
niet in een opleidings- of inburgeringstraject, die een vermindering van het inkomenstarief wensen te
bekomen.
2. Toekenning van het tarief 5 euro per opvangdag aan:
- gezinnen met een actief dossier bij OCMW Antwerpen.
- gezinnen in collectieve schuldenregeling extern.
3. Voor gezinnen die niet behoren tot de categorieën onder punt 1 en 2 kan een individueel
verminderd tarief voorgesteld worden: 50% korting op het berekende tarief of het tarief van 5 euro
indien de nood blijkt uit het sociaal onderzoek en mits duidelijke motivering.
4. Toekenning van het laagst mogelijke tarief van 1,56 euro aan:
- gezinnen in een behartenswaardige situatie. Dit zijn gezinnen die na betaling van het bedrag
kinderopvang in een uitgesproken precaire financiële situatie dreigen terecht te komen.
5. Evaluatie uiterlijk na 6 maanden.
Volgende bepalingen blijven ongewijzigd:
6. Beslissingsniveau: hoofdmaatschappelijk werker.
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7. Voor elke toekenning van een verminderd tarief wordt van de aanvrager (en partner) actieve
medewerking aan een activeringstraject verwacht. De activeringsinspanningen vormen binnen het
sociaal onderzoek een doorslaggevende factor. Bij gebrek aan activeringsinspanningen wordt geen
vermindering toegekend.

Departement
Maatschappelijke
Integratie

Actie
communicatie en uitvoering nieuwe
richtlijnen intern

Timing
na beslissing Raad voor
Maatschappelijk Welzijn

De dienst bezorgt een kopie van dit besluit aan:
Aantal kopieën

Aan wie

Verwachte actie

Artikel 2
Dit besluit heeft in principe geen financiële gevolgen.

OCMW Antwerpen

5/5

Lange Gasthuisstraat 33 - 2000 Antwerpen

