Goedgekeurd op de gemeenteraad van 28 mei 2020

SUBSIDIEREGLEMENT VOOR OCCASIONELE KINDEROPVANGPLAATSEN (OKO) IN DE
VOORSCHOOLSE KINDEROPVANG
ARTIKEL 1

ALGEMENE BEPALINGEN

Artikel 1.1

Definities (bron: Kind en Gezin)

Indien Kind en Gezin de definitie van onderstaande termen aanpast, nemen wij de wijzigingen over.
Kinderopvang: is een verzamelterm voor verschillende mogelijkheden om kinderen op te vangen,
op het moment dat deze niet naar school gaan en waarvoor er betaald moet worden.
Initiatief voor kinderopvang: organisatie of natuurlijke persoon die opvang voor een bepaalde
leeftijdsgroep aanbiedt of inricht op een welbepaalde locatie.
Kinderopvanglocatie: een vestigingsplaats waar kinderopvang georganiseerd wordt.
Organisator: de natuurlijke persoon of rechtspersoon die kinderopvang organiseert en een
ondernemingsnummer heeft.
Kinderbegeleider: diegene die de verzorging en begeleiding van de kinderen op zich neemt.
Opvang voor baby’s en peuters: is opvang van kinderen tussen 0 en 3 jaar tot ze naar de
kleuterschool van het basisonderwijs gaan.
Gezinsopvang: opvang waarbij een onthaalouder in een gezinswoning of een ruimte die daarmee
te vergelijken is, opvang biedt met een capaciteit van maximaal 8 opvangplaatsen, eigen kinderen
jonger dan 6 jaar meegerekend.
Groepsopvang: van zodra de opvang minstens 9 kinderen tegelijk opvangt, is er sprake van
groepsopvang. Dit minimum aantal sluit aan op het maximum van gezinsopvang.
Rekening houdend met 1 kinderbegeleider per 8 kinderen.
Capaciteit: het aantal vergunde kinderopvangplaatsen, namelijk het maximaal toegestane aantal
tegelijk aanwezige kinderen in de kinderopvanglocatie.
Inkomensgerelateerde kinderopvang(plaatsen) (IKT): de ouders betalen een prijs volgens
hun inkomen voor de opvang. Hiervoor is een attest inkomenstarief nodig.
Lokaal Loket Kinderopvang (LLKO): een neutraal informatie- en ondersteuningspunt voor ouders
die op zoek zijn naar kinderopvang. Het LLKO werkt met een netwerk van organisaties die belangrijk
zijn voor kinderopvang: organisaties die kinderopvang aanbieden en organisaties die werken met
gezinnen die een vraag naar kinderopvang kunnen hebben en die deze gezinnen de weg kunnen
wijzen naar de kinderopvang.
Lokaal Overleg Kinderopvang (LOK): een adviesraad van het lokaal bestuur betreffende het
lokaal beleid kinderopvang; zoals bepaald in het besluit van de Vlaamse regering van 24 mei 2013.
Trap 1/ T1: door Kind en Gezin vergunde kinderopvang met enkel een basissubsidie.
Trap 2/ T2: door Kind en Gezin vergunde kinderopvang met een subsidie voor inkomenstarief.
DOP: dringende opvangplaatsen. Dit is een groepsopvang die een plaats vrijhoudt voor een gezin
dat binnen de maand behoefte heeft aan kinderopvang. De organisator heeft minstens een subsidie
voor inkomenstarief.
OKO (eigen definitie LOK Ninove): Occasionele KinderOpvang. Dit is een kinderopvang die een
plaats vrijhoudt voor een (kwetsbaar) gezin dat binnen de maand behoefte heeft aan
kinderopvang. Het gaat dus over dringende opvang, maar we kiezen ervoor om in dit lokaal
subsidiereglement de term OKO te gebruiken om verwarring te vermijden met de DOP-plaatsen
van Kind en Gezin die enkel kunnen toegekend worden aan IKT-groepsopvang.
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Artikel 1.2

Doel

De subsidie voor occasionele kinderopvang is een subsidie voor kinderopvangvoorzieningen om een
plaats vrij te houden voor een gezin dat binnen de maand behoefte heeft aan kinderopvang.

ARTIKEL 2

PREMIE OCCASIONELE KINDEROPVANG (OKO)

Artikel 2.1
Omschrijving
Binnen de grenzen van het budget kan het college van burgemeester en schepenen een jaarlijkse
premie toekennen aan initiatieven voor gezins- en groepsopvang die een occasionele opvangplaats
bieden aan (kwetsbare) ouders.
Gezien de nood in Ninove is er gekozen om een premie te geven aan opvangvoorzieningen die een
occasionele plaats aanbieden, ongeacht IKT / vaste prijs of gezins-/ groepsopvang.
Artikel 2.2
Bedrag
Er wordt een premie toegekend aan opvangvoorzieningen die een occasionele opvangplaats (OKO)
aanbieden, tot het moment dat Kind en Gezin een DOP-subsidie toekent.
Indien de opvang zich nadien toch nog wil beroepen op de OKO-premie van de stad, dan moet
hiervoor een nieuwe aanvraag ingediend worden.
De organisator vangt op een occasionele kinderopvangplaats minstens 2 unieke kinderen per
kalenderjaar op. Indien de organisator 3 unieke kinderen kan opvangen, wordt het bedrag
verdubbeld.
Indien de occasionele kinderopvangplaats geen volledig kalenderjaar aangeboden wordt, wordt er
een bedrag toegekend a rato.
Gezinsopvang
Groepsopvang

1 OKO plaats
(2 unieke kinderen)

500,00 euro per volledig kalenderjaar

Gezinsopvang
Groepsopvang

1 OKO plaats
(3 unieke kinderen)

1.000,00 euro per volledig kalenderjaar

Artikel 2.3
Voorwaarden en rechthebbenden
Art. 2.3.1
De premie OKO is bestemd voor de initiatieven voor gezins- en groepsopvang die minstens 1 plaats
permanent vrijhouden voor occasionele opvang.
Gezins- of groepsopvangvoorzieningen die aangesloten zijn bij een dienst, kunnen hiervoor niet in
aanmerking komen.
Art. 2.3.2
De premie OKO kan enkel toegekend worden aan initiatieven gezins-en groepsopvang die voldoen
aan alle voorwaarden om in aanmerking te komen voor de locatiepremie (zie artikel 2.3 van het
reglement betreffende de toekenning van premies aan initiatieven voor kinderopvang van baby’s en
peuters in Ninove).
Art. 2.3.3
De premie OKO kan verkregen worden onder volgende voorwaarden:
✓

De organisator houdt de occasionele kinderopvangplaats vrij voor een gezin gedomicilieerd
in Ninove dat binnen de maand behoefte heeft aan kinderopvang omwille van een of meer
van volgende redenen:
o De ouder werkt niet, vindt plots werk en heeft binnen het gezin of informele netwerk
geen opvangmogelijkheden
o De ouder werkt niet, start plots met een opleiding en heeft binnen het gezin of
informele netwerk geen opvangmogelijkheden
o Er is een acute crisis in het gezin waardoor het noodzakelijk is dat het kind naar de
kinderopvang gaat
o Het gezin kan, buiten zijn wil om, niet langer gebruik maken van eerdere
opvangmogelijkheden

Pagina 2 van 4

Goedgekeurd op de gemeenteraad van 28 mei 2020

✓

✓
✓

De organisator vangt per kalenderjaar op een occasionele opvangplaats minimum 2 unieke
kinderen op omwille van één van bovenvermelde reden, die maximum 6 maanden gebruik
maken van de occasionele opvangplaats.
De organisator die een OKO-plaats aanbiedt, vraagt maximum 50% van de waarborg aan
ouders
De toekenning van de premie OKO bij groepsopvangvoorzieningen IKT kan enkel
aangevraagd worden indien de groepsopvangvoorziening IKT bij een volgende oproep van
Kind en Gezin intekent op de DOP-subsidie (dit kan volgens het Ministerieel besluit van 27
maart 2019 (BS 17 mei 2019), enkel voor groepsopvangvoorzieningen IKT)
o De toekenning van de premie OKO loopt tot de toekenning van Kind en Gezin.

Artikel 2.3.4
De occasionele kinderopvangplaats kan ingevuld worden via:
o het lokaal loket kinderopvang;
o de organisator, die de namen van de unieke kinderen meldt aan het lokaal loket
kinderopvang.
Artikel 2.3.5
Er kunnen jaarlijks maximum 2 OKO-premies per kinderopvanglocatie worden toegekend.
Initiatieven die reeds een (officiële) DOP-plaats toegekend kregen door Kind en Gezin, kunnen
maximum 1 OKO-plaats aan de stad aanvragen.
Artikel 2.4

Aanvraagprocedure

De OKO-premie kan op elk tijdstip aangevraagd worden via het voorziene formulier en de verwerking
gebeurt volgens datum van aanvraag.
Artikel 2.5

Toekenningsprocedure

Artikel 2.5.1
De aanvraag tot uitbetaling van de premie OKO wordt uiterlijk 31 maart digitaal ingediend bij
huisvanhetkind@sociaalhuisninove.be aan de hand van het volledig ingevulde aanvraagformulier
dat terug te vinden is op de website van de stad Ninove www.ninove.be
Artikel 2.5.2
Aanvullend op de bepalingen volgens artikel 2.4.2 van het reglement betreffende de toekenning van
premies aan initiatieven voor kinderopvang van baby’s en peuters in Ninove, levert het
opvanginitiatief een verklaring op eer dat aan alle voorwaarden voldaan wordt, zoals beschreven in
artikel 2.3.3 van dit reglement.
Artikel 2.5.3
De premie wordt uitbetaald voor het jaar -1 waarin de aanvraag wordt ingediend en na goedkeuring
door het college van burgemeester en schepenen.
ARTIKEL 3

SLOTBEPALINGEN

Artikel 3.1

Controle

Door een aanvraag in te dienen voor de OKO-premie onderschrijft de aanvrager de bepalingen van
dit reglement.
De bevoegde stedelijke diensten kunnen de aanvrager verzoeken om ontbrekende documenten toe
te sturen en alle inlichtingen te verstrekken die zij nuttig achten voor de studie van het dossier.
Wanneer er niet binnen de maand een passend antwoord volgt op een schriftelijke vraag, wordt
geacht dat de aanvrager afziet van zijn aanvraag.
Artikel 3.2

Naleving

De teruggave van de subsidie, verhoogd met de gerechtelijke intresten, zal gevorderd worden van
degene die een valse verklaring heeft afgelegd met het oog op het genieten van de subsidie.
Het college van burgemeester en schepenen ziet in bovengenoemd geval af van verdere uitkering
van de premie.
Artikel 3.3

Uitvoering
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Het college van burgemeester en schepenen wordt belast
subsidiereglement, alsook met de toekenning van de subsidies.

met

de

uitvoering

van

dit

Mocht blijken dat de middelen ontoereikend zijn dan zal in volgende volgorde een premie worden
toegekend:
1. in functie van trap in subsidiesysteem: eerst Trap 2,
2. vervolgens krijgen de kinderopvangvoorzieningen de premie die een OKO aanbieden in trap
1,
3. vervolgens krijgen eerst de groepsopvangvoorzieningen hun premies, nadien pas de
gezinsopvangvoorzieningen.
Artikel 3.4

Overgangsmaatregel

Voor het jaar 2020 kan er maximum een premie toegekend worden van 500,00 euro per OKO-plaats
en moet er minstens 1 kind opgevangen worden.
Artikel 3.5

Inwerkingtreding reglement

Dit reglement treedt in werking op 1 juli 2020.
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