
 
 

Reglement betreffende de erkenning en de subsidiëring van 
de plaatselijke kinderopvanginitiatieven 

 
HOOFDSTUK I : TOEPASSINGSGEBIED 
 
Artikel 1: 
Dit reglement regelt de erkenning van de private plaatselijke kinderopvanginitiatieven door het 
gemeentebestuur Wielsbeke, evenals de subsidiëring van deze kinderopvanginitiatieven en de 
subsidiëring van de verenigingen voor kinderopvang. 
 
Artikel 2: definities 

- Erkenning van plaatselijke verenigingen: erkenning conform het reglement betreffende 
de erkenning van de plaatselijke verenigingen en bepalingen aangaande de uitkeringen 
van subsidies aan deze verenigingen, zoals goedgekeurd door de gemeenteraad op 
24/09/2008 

- Kinderopvanginitiatief: een kinderopvanginitiatief is een initiatief dat op regelmatige 
basis opvang organiseert voor kinderen vóór en zolang ze naar de basisschool gaan. 

- Verenigingen voor kinderopvang: oudervereniging die voor- en naschoolse 
kinderopvang organiseren. 

- Andere kinderopvangintiatieven: 
o De persoon/het initiatief die/dat: minimum over een attest van toezicht 

beschikken van Kind en Gezin; 
o De initiatieven voor buitenschoolse opvang (leeftijd 2,5 jaar tot 12 jaar); 
o De kinderdagverblijven; 
o Private opvanggezinnen aangesloten bij een dienst voor opvanggezinnen; 
o Particuliere opvanggezinnen. 

 
 

HOOFDSTUK II : ERKENNING VAN VERENIGINGEN VOOR KINDEROPVANG 
 
Artikel 3: 
De verenigingen die kinderopvanginitiatieven organiseren, worden erkend als “vereniging voor 
kinderopvang”. Dit gebeurt op basis van Art. 1 tot en met Art. 10 van het reglement 
betreffende de erkenning van de plaatselijke verenigingen en bepalingen aangaande de 
uitkeringen van subsidies aan deze verenigingen, zoals goedgekeurd door de gemeenteraad op 
24-09-2008. 
 
 
HOOFDSTUK III : ERKENNING VAN ANDERE KINDEROPVANGINITIATIEVEN 
 
Artikel 4: 
De aanvraag tot erkenning gebeurt schriftelijk bij het College van Burgemeester en 
Schepenen. 
 
Artikel 5: 
De gemeentelijke administratieve diensten controleren de voorwaarden en stellen binnen de 2 
maanden na ontvangst van een volledige aanvraag een verslag op ten behoeve van de 
adviesraad. De adviesraad agendeert op haar eerstvolgende bijeenkomst het verzoek tot 
advies met betrekking tot de aanvraag tot erkenning. Op basis van het verslag van de 
gemeentelijke administratieve diensten en het advies van de adviesra(a)d(en), beslist het 
College van Burgemeester en Schepenen omtrent de erkenning. 
 



Artikel 6: 
De gemeentelijke administratieve diensten kunnen zich voor de controles ter plaatse in de 
lokalen, laten bijstaan door leden van de adviesraad mits deze worden aangeduid (op voorstel 
van de adviesraad) door het College van Burgemeester en Schepenen. 
 
Artikel 7:  
De andere kinderopvanginitiatieven worden erkend indien ze voldoen aan volgende 
cumulatieve voorwaarden: 

- gevestigd zijn in de gemeente Wielsbeke 
- beschikken over attest van toezicht van Kind en Gezin 

 OF 
 erkend zijn door Kind en Gezin 
 OF 
 aangesloten zijn bij een Dienst voor Opvanggezinnen, waarvan de Dienst erkend is door 
 Kind en Gezin  
- minimaal 6 maanden actief zijn 
- opgenomen zijn met de gegevens van het initiatief op de gemeentelijke website  

  www.wielsbeke.be 
- de hoofdactiviteit in het initiatief dient georiënteerd te zijn op kinderopvang 
- het kinderopvanginitiatief dient een verzekering B.A. af te sluiten die de burgerlijke 

aansprakelijkheid dekt voor de genomen activiteiten 
 

Artikel 8:  
De erkenning is geldig voor de periode van één jaar en wordt automatisch verlengd indien 
verder wordt voldaan aan de voorwaarden vermeld in Art. 7. De gemeentelijke administratieve 
diensten zullen daartoe de nodige documenten opvragen tijdens de plaatselijke controles. 
 
Artikel 9:   
Indien een erkend initiatief niet meer voldoet aan de voorwaarden vermeld onder Art. 7, krijgt 
het initiatief een periode van 1 jaar om zich in regel te stellen. Wanneer een erkend initiatief 
na 1 jaar nog niet in orde is met de bepalingen van Art. 7, verliest het initiatief haar 
erkenning. 
 
Artikel 10:  
De beslissing tot erkenning door het College van Burgemeester en Schepenen gebeurt 
maximaal 4 maand na datum van de erkenningaanvraag. Bij overschrijding van deze periode 
wordt de erkenning automatisch verworven. 
 
 
HOOFDSTUK IV : SUBSIDIERING VAN DE PLAATSELIJKE 
KINDEROPVANGINITIATIEVEN 
 
Artikel 11:  
Binnen de perken van de kredieten goedgekeurd op het gemeentebudget van het 
gemeentebestuur Wielsbeke, worden door de Gemeenteraad werkingssubsidies beschikbaar 
gesteld voor, door het College van Burgemeester en Schepenen, erkende 
kinderopvanginitiatieven. Deze subsidies worden toegekend na voorafgaandelijk advies van het 
Lokaal Overleg Kinderopvang en dit enkel aan initiatieven die erkend zijn en op datum van de 
aanvraag voldoen aan de erkenningvoorwaarden. 
 
Artikel 12: 
De aanvraag tot subsidiëring gebeurt schriftelijk, vergezeld van de nodige bewijsstukken, en 
moet ingediend worden bij het gemeentebestuur tegen 31/05 volgend op het werkjaar.  
 
Artikel 13: 
De berekening van de jaarlijkse subsidies gebeurt door de jeugddienst, op basis van het 
goedgekeurde subsidiereglement. Het voorstel van berekening wordt, na advies van het 
gemeentelijk Lokaal Overleg Kinderopvang, ter goedkeuring en voor uitbetaling voorgelegd 
aan het College van Burgemeester en Schepenen. 



 
Artikel 14:  
Het kinderopvanginitiatief dient verantwoording af te leggen over de aanwending van de 
subsidies ten aanzien van het gemeentebestuur. 
 
Artikel 15: 
Twee keer per jaar komt de gemeentelijke ambtenaar langs. Het aantal kinderen die dagelijks 
opgevangen worden, zal gecontroleerd worden aan de hand van de officiële lijsten van de 
overkoepelende dienst. Indien het onmogelijk is om officiële lijsten voor te leggen, dan dient 
het initiatief een register bij te houden. 
 
Artikel 16: 
De aanvraag tot subsidiëring dient vergezeld te zijn van volgende bijlagen :  

- opgave van de personen die instaan voor de opvang met vermelding van hun naam, 
functie, diploma’s en attesten van bijscholing (kopies van diploma’s/attesten moeten 
ter inzage liggen in het lokaal van het kinderopvanginitiatief)  

- namenlijst van de kinderen met geboortedatum met aanwezigheden per maand (of per 
dag) in de opvang (aangegeven in halve en volle dagen) 

 
Artikel 17: 
De toelage wordt toegekend vanaf de eerste dag van de erkenning door de gemeente. 
 
Artikel 18:  
De bedragen voor de toelage van de kinderopvanginitiatieven worden als volgt bepaald: 

- voor de verenigingen voor kinderopvang: € 150 per jaar per vereniging 
- voor de andere opvanginitiatieven:  

o € 0.30 per kind per volledige dag opvang (minimum 6 uur) 
o € 0.15 per kind per halve dag opvang (minimum 3 uur) 
 

Artikel 19: tijdsschema 
Het tijdschema voor het indienen en behandelen van de dossiers werd als volgt opgesteld:  

- De betoelaging geldt voor een werkjaar, met name voor de periode van 01/05 tot 
30/04;  

- De aanvraag tot betoelaging wordt ter beschikking gesteld door de gemeentelijke 
administratieve diensten en dient door de aanvrager ingediend te worden bij het 
gemeentebestuur tegen 31/05, volgend op het werkjaar;  

- De verwerkte gegevens omtrent de betoelaging worden door de adviesraden behandeld 
tegen 30/09;  

- De goedkeuring door het College van Burgemeester en Schepenen gebeurt tegen 
30/11;  

- De betaling door de gemeentelijke financiële dienst gebeurt voor 31/12. 
 
 

HOOFDSTUK V : SLOTBEPALINGEN 
 
Artikel 20: 
Het College van Burgemeester en Schepenen wordt belast met de concrete uitvoering van deze 
reglementering. 
 
Artikel 21: 
Dit reglement treedt in voege op 01/01/2010 en is van toepassing op het werkjaar dat start op 
01/05/2010. 
 
Artikel 22:  
In afwijking op artikel 21 geldt : 

- Voor de periode tot 31/12/2009 blijft de bestaande reglementering van toepassing, met 
name de beslissing van de OCMW-Raad van 27/06/2000 en gebeurt de subsidiëring en 
controle via de OCMW-dienst.  



- Voor de periode van 01/01/2010 tot en met 30/04/2010 geldt de huidige 
reglementering en wordt een budget voorzien van 4/12 voor de subsidiëring van de 
initiatieven. 

 
Artikel 23: 
Indien het voorziene en goedgekeurde krediet niet zou volstaan om de subsidies, berekend 
overeenkomstig voorgaande artikelen, uit te betalen, kan de betaling van de subsidies, zoals 
voorzien in artikel 19 van dit reglement, uitgesteld worden tot het ogenblik dat het krediet 
werd aangepast en goedgekeurd door de Gemeenteraad. 
 
Artikel 24: 
Een afschrift van onderhavige beslissing wordt bezorgd aan de toeziend houdende overheid. 


