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Beschrijving

Aanleiding en context
Om de stad aantrekkelijk te maken voor jonge gezinnen en om mensen te activeren moet
er voldoende aanbod zijn aan betaalbare en toegankelijke kinderopvang. De stad Kortrijk
zoekt daarom naar de meest efficiënte, haalbare, betaalbare en duurzame manier om
kinderopvang in de stad te organiseren. Daarbij moet rekening gehouden worden met de
spreiding van de initiatieven, het aantal kinderen in buurten en moet er gezorgd worden
dat kwetsbare gezinnen zeker aan bod komen.
(PNK - Engagement 6: een stad die houdt van alle kinderen en alle opa's en oma's)
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De stad Kortrijk besliste reeds om de eigen expoitatie van kinderopvang over te dragen
naar het OCMW Kortrijk om op die manier kinderopvang op een efficiëntere manier te
kunnen organiseren. Het OCMW Kortrijk heeft niet de intentie om hun eigen aanbod uit te
breiden. We willen vooral de private sector ondersteunen in het aanbieden van
kinderopvang.

Daarnaast kunnen ouders in een aantal gevallen terecht bij het OCMW Kortrijk voor een
tussenkomst in de kosten voor kinderopvang.

Argumentatie
Om zelfstandige ondernemers te stimuleren om kinderopvang te organiseren, willen we
hen een starterspremie aanbieden. Deze premie bestaat uit:

een vast bedrag per opvangplaats die bijkomend gecreëerd wordt;
een tegemoetkoming voor een coachingtraject;
een extra premie indien men opvang aanbiedt daar waar de nood het grootst is.

Het vaste bedrag per opvangplaats is een tegemoetkoming om o.a. de lokalen waar de
kinderopvang georganiseerd wordt conform de geldende voorschriften te maken. De
laatste jaren zijn de voorschriften voor kinderopvang strikter geworden. Binnen het nieuwe
decreet betreffende de opvang van baby's en peuters zijn de voorschriften vastgelegd
waaraan groepsopvang moet voldoen. Aangezien groepsopvang buiten de eigen woning
georganiseerd wordt, zijn de investeringskosten om aan de slag te gaan een stuk hoger
dan bij gezinsopvang die in de eigen woning doorgaat.

Wij willen de ondernemers ook ondersteunen om een duurzame kinderopvang uit te
bouwen en doen hiervoor beroep op een coachingtraject. Het Ondernemerscentrum
Kortrijk werkte een traject uit waarbij in eerste instantie gepolst wordt naar de kennis
i.v.m. boekhouding, fiscale wetgeving, wetgeving kinderopvang, brandveiligheid, etc. Op
basis van een eerste verkennend gesprek wordt een traject op maat uitgewerkt. Hiervoor
wordt beroep gedaan op diverse specialisten. Voor dit coachingtraject is een
maximumbedrag voorzien van 1500 euro per traject, dit bedrag moet de kosten van
externe experten vergoeden. Deze samenwerking past binnen het Jaaractieplan 2014 in
het kader van de samenwerkingsovereenkomst tussen Stad Kortrijk en
Ondernemerscentrum Kortrijk -  vzw Provinciaal netwerk van stedelijke
ondernemerscentra.

Aangezien we ook rekening willen houden met de spreiding van de opvanglocaties wordt
er een extra premie voorzien voor ondernemers die opvang aanbieden daar waar de nood
het hoogst is. Wij streven naar 50 opvangplaatsen per 100 kinderen. In bepaalde gebieden
in Kortrijk wordt die 50% overschreden, in andere gebieden wordt deze 50% niet gehaald.
Het spreekt voor zich dat we extra opvang willen realiseren daar waar de norm niet
gehaald wordt. Ouders moeten in hun directe omgeving terecht kunnen voor
kinderopvang. Grosso modo zijn er in Kortrijk 46 opvangplaatsen per 100 kinderen. Indien
ondernemers hun opvang vestigen in een gebied met minder dan 50 opvangplaatsen per
100 kinderen, kunnen zij beroep doen op een extra premie van 2.500 euro. Op die manier
willen we de spreiding mee bepalen en willen we ook rekening houden met
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woonuitbreidingsgebieden en de bijhorende noden. De cijfers voor de spreiding worden
door de cel data van de stad Kortrijk aangeleverd.

Er is een jaarlijks budget voorzien van 50.000 euro. Deze middelen ontvangt het OCMW
Kortrijk in het kader van de Vlaamse beleidsprioriteit lokale kinderarmoedebestrijding. Het
OCMW Kortrijk ontvangt deze middelen en stelt dit ter beschikking van de stad Kortrijk in
het kader van dit nieuwe reglement. De middelen in het kader van de lokale
kinderarmoedebestrijding werden uitbetaald aan het OCMW Kortrijk maar de regierol
inzake kinderopvang en de ondersteuning van ondernemers blijven een bevoegdheid van
de stad Kortrijk.

Aanvragen voor deze premie worden ingediend via het team WELT en worden verder
opgevolgd door dit team in samenwerking met de Directie Welzijn en het
Ondernemerscentrum Kortrijk. De stad maakt in de loop van de procedure een officieel
document op tav het OCMW Kortrijk waaruit blijkt dat de premie mag uitbetaald worden
aan de ondernemer.

Situering lokale kinderarmoedebestrijding:

Onderzoek naar het opnamebeleid van de kinderopvang toont aan dat wie (nog) geen job
heeft, wie laag geschoold is, wie van allochtone afkomst is of wie alleenstaande ouders is,
minder vaak opvang vindt voor zijn of haar kind. Nochtans blijkt dat kwaliteitsvolle opvang
heel veel kansen kan bieden aan kinderen in armoede. Kinderopvang van een goede
kwaliteit kan een verschil maken voor kinderen en een hefboom zijn om de ongelijke
kansen te verkleinen. Goede kinderopvang kan, althans gedeeltelijk, een kansarme
gezinsomgeving compenseren. In de kinderopvang komen kinderen in contact met
zorgverstrekkers waardoor mogelijkheden tot interactie vergroten. Een kwaliteitsvolle
opvang biedt een emotioneel veilige omgeving, met sensitieve, ondersteunende en
stimulerende interacties tussen de zorgverstrekker en het kind. Kinderopvang biedt de kans
om te investeren op heel jonge leeftijd.

Vanuit de Vlaamse Overheid investeert men in de verruiming van het aantal plaatsen in de
kinderopvang die betaalbaar is volgens inkomen. Zij stellen ook voorwaarden met
betrekking tot het percentage kinderen uit kansengroepen die bereikt moet worden.
Ondanks de uitbreiding van het aantal opvangplaatsen in de voorbije jaren, is er nog
steeds een tekort aan opvangplaatsen, wat uiteraard een negatieve invloed heeft op de
toegankelijkheid van de kinderopvang. Er is een sterk positief verband tussen
opvanggebruik en een betaalde job uitoefenen. Moeders uit lage inkomensgroepen blijven
langer ongewenst werkloos dan moeders uit midden- en hogere inkomensgroepen. De
wachtlijsten voor kinderopvang zorgen ervoor dat vooral laaggeschoolde ouders moeilijk
gepaste kinderopvang vinden. Door het totale aanbod aan kinderopvang te verhogen willen
wij ook de toegankelijkheid voor kansengroepen verhogen.

In Kortrijk zijn er nog heel wat opvangplaatsen waar een vaste dagprijs aangerekend
wordt. Wij willen deze opvangplaatsen toegankelijk maken voor een breder publiek.
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1.  

Ouders betalen een bedrag dat berekend werd op basis van hun inkomen en het OCMW
Kortrijk past het verschil met de dagprijs bij. Deze tussenkomst zal toegekend worden in 2
situaties:

indien het arbeidstraject belemmerd wordt omdat er geen inkomensgerelateerde
opvang gevonden werd;
indien de niet-inkomensgerelateerde kinderopvang niet meer betaald kan worden door
een daling van het gezinsinkomen met meer dan 20% (daling los van de eigen wil van
de ouders)

De OCMW-raad keurde hiervoor in zitting van april '14 een budget van 42.000 euro goed
om naar ouders toe in bepaalde situaties tussen te komen binnen de niet inkomen
gerelateerde kinderopvang.

Regelgeving: bevoegdheid
De GR is bevoegd op basis van artikel 42-43 van het gemeentedecreet.

Adviezen

Juridische dienst
Advies: Gunstig onder voorwaarden

Motivering: opmerkingen in bijlage

Besluit

Gemeenteraad heeft beslist:
De Gemeenteraad keurt eenparig het volgende besluit goed.

1 .
Het stedelijk reglement ter ondersteuning van zelfstandige ondernemers binnen de
kinderopvang, zoals opgenomen in bijlage, goed te keuren.

2 .
Opdracht te geven aan team Economie en de directie Welzijn om dit reglement
administratief en inhoudelijk op te volgen in samenwerking met het Ondernemerscentrum
Kortrijk.

3 .
Akkoord te gaan dat het OCMW Kortrijk de premie uitbetaalt op basis van een officieel
schrijven van de stad Kortrijk.

Bijlagen

Bijlage bij dit besluit: Stedelijk reglement ter ondersteuning van zelfstandige
ondernemers binnen de kinderopvang.docx
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Stedelijk reglement ter ondersteuning van ondernemers binnen de kinderopvang

Hoofdstuk I: Definities

Artikel 1

Voor de toepassing van dit reglement moet verstaan worden onder:

Ondernemingsdoeleinden: uitoefenen van een dienstverlenende activiteit.

Verfraaiings –en inrichtingswerken: elke duurzame investering in een pand bestemd voor kinderopvang waardoor het 
uitzicht en /of de structuur ervan extern en/of intern wordt verbeterd en die noodzakelijk is voor de uitbating van een 
kinderopvang en die minstens voldoet aan de voorwaarden opgelegd door K&G.

Vormings- en vervolmakingscursussen: aanvullende vormings- en opleidingscursussen, noodzakelijk voor 
ondernemingsdoeleinden, die gevolgd worden in een onderwijsinstelling of vormingscentrum, erkend door de Vlaamse 
Overheid. Onder ‘aanvullend’ moet verstaan worden andere dan deze worden opgelegd krachtens deontologische of 
dwingende reglementaire voorschriften.

Professioneel advies: advies en begeleiding door een deskundige, waaronder oa een erkend boekhouder, fiscalist, 
accountant, revisor, advocaat,… waarvan de begeleiding noodzakelijk is voor ondernemingsdoeleinden.

Coaching traject: een traject dat wordt opgesteld door het Ondernemerscentrum Kortrijk in samenspraak met de stad 
Kortrijk om de startende ondernemer te ondersteunen in het uitbouwen van zijn/haar kinderopvang. 

Adviescommissie: een commissie onder leiding van de Cel Economie van de stad Kortrijk aangevuld met een 
vertegenwoordiger van het Ondernemerscentrum Kortrijk en een vertegenwoordiger van de Directie Welzijn van de stad 
Kortrijk.

K&G: het intern verzelfstandigd agentschap Kind en Gezin

Voorschoolse opvang: het beroepsmatig en tegen betaling opvoeden, bijdragen aan de ontwikkeling en verzorgen van 
baby’s en peuters tot ze naar de kleuterschool, vermeld in artikel 3, 26°, van het decreet basisonderwijs van 25 februari 
1997, gaan.

Lokaal loket kinderopvang: neutraal informatie- en ondersteuningspunt voor gezinnen met een vraag naar kinderopvang, in 
de vorm van een netwerk van actoren die relevant zijn voor kinderopvang.

Hoofdstuk II: Starterscontract Kinderopvang

Artikel 2

De stad Kortrijk kan, onder de voorwaarden bepaald in dit reglement, een premie toekennen aan ondernemers met het doel 
de economische activiteit én het aanbod aan kinderopvang in de stad te verhogen.

Artikel 3

De aanvrager van de premie dient te voldoen aan alle navolgende voorwaarden:

• een opvanginitiatief zijn die een groepsopvang met een geldige vergunning van K&G organiseert;

• een opvanginitiatief zijn dat nieuwe kinderopvangplaatsen inricht op een nieuwe locatie of bijkomende 
kinderopvangplaatsen inricht op een bestaande locatie en daarmee uitbreidt in capaciteit;

• zijn uitbatingsadres op het grondgebied van Kortrijk hebben;
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• een natuurlijke persoon, een feitelijke vereniging of een rechtspersoon zijn, in geval van een rechtspersoon 
moeten minstens 51% van de aandelen eigendom zijn van natuurlijke personen, en voor minstens 50% eigendom 
zijn van personen die onderworpen zijn aan het sociaal statuut der zelfstandigen;

• er zich toe verbinden zich aan te sluiten of reeds aangesloten zijn bij het digitaal lokaal loket kinderopvang van de 
stad Kortrijk en zich engageren om minimaal online aanvragen van ouders via dit kanaal te behandelen.

Om in aanmerking te komen voor een premie dienen de nieuwe of bijkomende opvangplaatsen te voldoen aan de volgende 
voorwaarden:

• voorschools zijn, met andere woorden: dienen voor opvang van kinderen tussen 0 en 3 jaar;

• bedoeld zijn voor opvang met een minimum van 5 opvangdagen per week;

• binnen de 6 maanden na de goedkeuring van de aanvraag ingericht te worden;

• minstens 4 kalenderjaren te blijven bestaan;

• open te staan voor alle inwoners gedomicilieerd in Kortrijk. Kinderen mogen bij de invulling van de opvangplaatsen 
niet worden uitgesloten op grond van ras, nationaliteit of levensovertuiging.

Artikel 4

Het bedrag van de premie voor het starten of uitbreiden van een voorschoolse kinderopvang bedraagt:

• 400 euro per nieuwe of bijkomende gerealiseerde kinderopvangplaats;

• aangevuld met:

o maximum 1.500 euro voor professioneel advies en/of begeleiding in functie van een coachingtraject 

o 2.500 euro indien het uitbatingsadres valt binnen een gebied waar minder dan 50 opvangplaatsen per 
100 kinderen zijn. Deze gebieden worden jaarlijks vastgelegd door de Cel Data van de stad Kortrijk.

De premie is in ieder geval begrensd tot het bedrag waarvan de aanvragen conform artikel 7 de nodige overtuiggingsstukken 
van kan voorleggen.

Artikel 5

De verstrekte steunmaatregelen mogen slechts aangewend worden voor de financiering van de volgende kosten:

1. registratierechten, verschuldigd bij de aankoop van panden voor ondernemingsdoeleinden;

2. verfraaiings-, inrichtings- en/of beveiligingswerken aan de panden bestemd voor ondernemingsdoeleinden, 
uitgevoerd en voordele van de begunstigden bedoeld in artikel 3;

3. inschrijvingsrechten voor vormings- en vervolmakingscursussen voor ondernemingsdoeleinden;

4. honoraria en kosten verschuldigd voor professioneel advies en/of begeleiding voor ondernemingsdoeleinden

5. aankoop van materiaal specifiek van toepassing voor de uitbating van een kinderopvang.

De verkrijger van de premie dient met behulp van overtuigingsstukken aan te tonen dat hij de premie voor één of meerdere 
van bovenstaande kosten zal aanwenden.

Artikel 6
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Bij aanvaarding van de steunmaatregelen verbindt de ondernemer zich ertoe:

• om een coachingtraject, die specifiek uitgewerkt werd in functie van kinderopvang door de stad Kortrijk en het 
Ondernemerscentrum Kortrijk, te volgen en met succes te beëindigen;

• om gedurende een periode van ten minste 4 jaar een beroep te doen op de diensten van een erkend boekhouder, 
accountant of bedrijfsrevisor voor het boekhoudkundige, fiscale en financiële beheer van zijn onderneming;

• om de contractueel vastgelegde begeleiding te respecteren en vormings-en vervolmakingscursussen nauwgezet te 
volgen;

• om, op eerste verzoek, alle informatie te verstrekken die de stad Kortrijk de mogelijkheid biedt om controledaden 
te stellen in het raam van de toepassing van dit reglement;

• de kinderopvangplaatsen waarvoor een premie werd toegekend voor minstens 4 kalenderjaren te laten bestaan;

• binnen de 6 maanden na goedkeuring van de aanvraag de bijkomende of nieuwe kinderopvangplaatsen in te 
richten.

Hoofdstuk III Aanvraagprocedure

Artikel 7

De aanvraag tot toekenning van de premie moet gebeuren door de natuurlijke of rechtspersoon die daadwerkelijk het 
dagelijks beheer van de onderneming waarnemen. De aanvrager moet in ieder geval voldoen aan de voorwaarden bepaald 
in artikel 3. De aanvraag dient te gebeuren door middel van een ter post aangetekende zending bij de stad ter attentie van 
het college van Burgemeester en Schepenen op de daartoe bestemde formulieren, eventueel met de nodige bijlagen.

Na ontvangstmelding door het college van Burgemeester en Schepenen wordt de aanvrager binnen de 14 worden 
uitgenodigd om gehoord te worden door  de adviescommissie om bijkomende informatie te verstrekken rond de aanvraag 
om het dossier, indien nodig, te vervolledigen én om het persoonlijke coachingtraject op te stellen in samenspraak met de 
adviescommissie.

De adviescommissie maakt binnen de 14 dagen nadat het dossier volledig is, een voorstel van starterscontract aan de 
aanvrager over. Dit ‘starterscontract’ legt de rechten en plichten van de ondernemer, in het raam van dit reglement, vast. 
Het maximale bedrag van de toegekende premie wordt ook in het contract opgenomen. Dit contract dient door de 
aanvrager onderschreven en nageleefd te worden.

Voor effectieve uitbetaling van de premie dient de verkrijger van de premie de nodige overtuigingsstukken van de gemaakte 
kosten conform artikel 5 aan de stad over te maken. Na aanvaarding van deze overtuigingsstukken, op voorstel van de 
adviescommissie, gebeurt de uitbetaling van de premie (begrensd tot het bedrag waarvoor overtuigingsstukken werden 
ingediend en maximaal het bedrag van de toegekende premie zoals opgenomen in het starterscontract) door het OCMW 
Kortrijk binnen de drie maanden.

Hoofdstuk IV Slotbepalingen

Artikel 8

De premie, bedoeld in artikel 2, worden volgens datum van ontvangst van de aanvraag behandeld en kan slechts worden 
toegekend binnen het beschikbare budget voorzien op de begroting van het OCMW Kortrijk. Het gaat om jaarlijks 50.000 
euro die kan ingezet worden voor een periode van 6 jaar, zijnde 2014-1019.

Artikel 9
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De premie wordt enkel toegekend indien aan alle voorwaarden van dit reglement is voldaan en in zoverre alle nodige 
vergunningen zijn verkregen. Uit de vergunning afgeleverd door K&G moet het aantal nieuwe of bijkomende 
opvangplaatsen blijken. Indien niet voldaan wordt of niet langer voldaan wordt aan de voorwaarden van dit reglement en in 
geval van fraude of oneigenlijk gebruik kunnen deze premies worden teruggevorderd.

Artikel 10

Het college van Burgemeester en Schepenen is belast met de uitvoering van dit reglement. Alle betwistingen inzake dit 
reglement worden in eerste instantie beslecht door het college van Burgemeester en Schepenen.

Artikel 11

Dit reglement treedt in werking op 1 november 2014.

8 / 9
Grote Markt 54 - 8500 Kortrijk

communicatie@kortrijk.be



Aldus beslist in bovenvermelde zitting,
Namens de gemeenteraad

de stadssecretaris de voorzitter

Voor eensluidend afschrift:
Afgeleverd te Kortrijk,

De gemachtigde ambtenaar,
Art.126NGW
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