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gemeenteraad 
Zitting van 19 december 2022 
Besluit GOEDGEKEURD 
A-punt Talentontwikkeling en Vrijetijdsbeleving 
 
 
Samenstelling 
de heer Bart De Wever, burgemeester-voorzitter 
de heer Koen Kennis, schepen; mevrouw Jinnih Beels, schepen; mevrouw Annick De Ridder, schepen; 
mevrouw Nabilla Ait Daoud, schepen; de heer Karim Bachar, schepen; de heer Peter Wouters, schepen; 
mevrouw Elisabeth van Doesburg, schepen; mevrouw Erica Caluwaerts, schepen; de heer Tom Meeuws, 
schepen; de heer Claude Marinower, raadslid; de heer Filip Dewinter, raadslid; de heer Gerolf Annemans, 
raadslid; de heer Jan Penris, raadslid; mevrouw Nahima Lanjri, raadslid; de heer André Gantman, raadslid; 
mevrouw Anke Van dermeersch, raadslid; mevrouw Güler Turan, raadslid; de heer Wouter Vanbesien, raadslid; 
de heer Peter Mertens, raadslid; mevrouw Liesbeth Homans, raadslid; mevrouw Mie Branders, raadslid; de heer 
Joris Giebens, raadslid; de heer Johan Klaps, raadslid; mevrouw Caroline Bastiaens, raadslid; mevrouw Danielle 
Meirsman, raadslid; mevrouw Martine Vrints, raadslid; de heer Koen Laenens, raadslid; de heer Franky 
Loveniers, raadslid; mevrouw Peggy Pooters, raadslid; de heer Kevin Vereecken, raadslid; de heer Imade 
Annouri, raadslid; mevrouw Yasmia Setta, raadslid; mevrouw Kristel Somers, raadslid; mevrouw Ilse van 
Dienderen, raadslid; de heer Nordine Saidi Mazarou, raadslid; mevrouw Sevilay Altintas, raadslid; de heer 
Omar Fathi, raadslid; mevrouw Sanne Descamps, raadslid; mevrouw Manuëla Van Werde, raadslid; mevrouw 
Nathalie van Baren, raadslid; de heer Patrick Van den Abbeele, raadslid; de heer Hicham El Mzairh, raadslid; 
mevrouw Khadija Chennouf, raadslid; de heer Sam Van Rooy, raadslid; de heer Sam Voeten, raadslid; 
mevrouw Karen Maes, raadslid; de heer Koenraad De Vylder, raadslid; mevrouw Tatjana Scheck, raadslid; de 
heer Wim Jochems, raadslid; de heer Mohammad Nawabi, raadslid; mevrouw Lise Vandecasteele, raadslid; 
mevrouw Lotte Mintjens, raadslid; de heer Niel Staes, raadslid; mevrouw Fatima Talhaoui, raadslid 
de heer Sven Cauwelier, algemeen directeur 
 
Iedereen aanwezig, behalve: 
mevrouw Khadija Chennouf, raadslid 
 
Zijn verontschuldigd: 
de heer Jan Penris, raadslid; mevrouw Liesbeth Homans, raadslid; de heer Joris Giebens, raadslid; mevrouw 
Karen Maes, raadslid  
 
 

47 2022_GR_00721 Ondersteuning. Jeugd - Vakantieaanbod voor kleuters 
(2,5 tot en met 6 jaar). Reglement. Aanpassing - 
Goedkeuring 

 
Motivering 
 
Gekoppelde besluiten 
• 2021_CBS_06220 - Jeugd - Lokale regie over de opvang en vrijetijdsactiviteiten van kinderen en jongeren - 

Goedkeuring 
• 2020_GR_00595 -  Ondersteuningsbeleid - Opheffing vorig kader. Nieuw kaderbesluit basisprincipes - 

Goedkeuring 
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• 2021_GR_00041 - Jeugd. Vrijetijdsaanbod op maat - Vakantieaanbod voor kleuters (2,5 tot en met 6 jaar). 
Opheffing. Nieuw reglement - Goedkeuring 

 
Aanleiding en context 
Op 25 januari 2021 keurde de gemeenteraad (jaarnummer 41) het reglement 'Vakantieaanbod voor kleuters' 
goed.  

Op 3 mei 2019 keurde het Vlaams parlement het 'Decreet houdende de organisatie van buitenschoolse opvang 
en de afstemming tussen buitenschoolse activiteiten' goed. Het opzet van het decreet is een geïntegreerd aanbod 
van buitenschoolse activiteiten voor álle kinderen en gezinnen. 
Het decreet legt de regie voor dit geïntegreerde aanbod in handen van het lokaal bestuur, waarvan verwacht 
wordt dat het met de verschillende partners een lokaal buitenschools beleid uitstippelt. 
Het decreet trad in werking op 1 januari 2021.  
Vanaf 2026 kent de Vlaamse overheid de subsidies voor de realisatie van Buitenschoolse Opvang en 
Activiteiten (BOA) rechtstreeks toe aan het lokaal bestuur, waarbij het lokaal bestuur verantwoordelijk wordt 
voor de besteding van de beschikbare financiële, personele en infrastructurele middelen. Het decreet legt een 
aantal voorwaarden op voor de besteding van deze subsidies en vraagt bijzondere aandacht voor kleuteropvang, 
kwetsbare gezinnen, kinderen met een specifieke zorgbehoefte en het multifunctioneel gebruik van 
infrastructuur. 

Op 30 juli 2021 (jaarnummer 6220) besliste het college om als stad de lokale regierol op te nemen over de 
vrijetijdsactiviteiten van kinderen en jongeren binnen het kader van de uitrol van het decreet buitenschoolse 
opvang en activiteiten.  
Het reglement 'Vakantieaanbod voor kleuters' past binnen het kader van het decreet buitenschoolse opvang en 
activiteiten en wordt aangepast in functie van een betere afstemming met de pilootprojecten in het kader van het 
decreet buitenschoolse opvang en activiteiten. 

 
Juridische grond 
De wet betreffende de controle op de toekenning en de aanwending van sommige toelagen van 14 december 
1983. 

Het Kaderbesluit basisprincipes ondersteuningsbeleid zoals goedgekeurd door de gemeenteraad van 26 oktober 
2020 (jaarnummer 595). 

 
Regelgeving: bevoegdheid 
Artikel 41 tweede lid 23° van het Decreet over het lokaal bestuur bepaalt dat de gemeenteraad bevoegd is voor 
het vaststellen van subsidiereglementen. 

 
Argumentatie 
Om de voorwaarden van het reglement 'Vakantieaanbod voor kleuters' beter af te stemmen op de voorwaarden 
voor de pilootprojecten in het kader van de uitrol van het decreet buitenschoolse opvang en activiteiten wordt 
het reglement gewijzigd op volgende punten:  

• organisaties waaraan het Agentschap Opgroeien het kwaliteitslabel kleuteropvang heeft toegekend, 
voldoen automatisch aan de voorwaarden van het reglement;   

• om aan de nood aan meer en kwalitatief aanbod voor de jongste kleuters te voldoen wordt de 
ondersteuning door de stad aangepast naar 10,00 euro per aanwezigheidsdag voor de jongste kleuters 
(2,5 jaar tot en met 4 jaar) en  5,00 euro per aanwezigheidsdag voor kleuters van 5 tot en met 6 jaar; 

• het maximum dagtarief dat een organisator mag vragen wordt verhoogd naar 20,00 euro (in plaats van 
15,00 euro); 
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• het kansentarief bedraagt 20% van dit dagtarief; 

• de stad compenseert een deel van het inkomstenverlies van de organisator dat ontstaat door het 
kansentarief toe te passen en wel volgens het principe van de solidaire kostendeling (de deelnemer 
betaalt 20% , de organisatie 40% en de stad eveneens 40%). 

 
Financiële gevolgen 
Nee 

 
Algemene financiële opmerkingen 
De middelen bevinden zich op onderstaande boekingsadres(sen) in het meerjarenplan: 

Budgetplaats 5112500000  

Budgetpositie 6496800 

Functiegebied 2BRS040202A00000 

Subsidie SBT11259 

Fonds INTERN 

Begrotingsprogramma 2SA070750 

Budgetperiode 2300, 2400 en 2500 

 
 
Strategisch kader 
Dit besluit past in de realisatie van volgende doelstellingen/projecten: 
• 7 - Bruisende stad 

• 2BRS04 - Jeugd 
• 2BRS0402 - Divers vrijetijdsaanbod 

• 2BRS040202 - Vrijetijdsaanbod op maat 
• 2BRS040202PA6309 - DecreetBOA 

 
Besluit 
 
De gemeenteraad keurt bij monde van de fractievoorzitters volgend besluit goed. 
Stemden ja: N-VA, Vooruit, Vlaams Belang en Open VLD. 
Stemden nee: PVDA en CD&V.  
Hebben zich onthouden: Groen.  

Artikel 1 
De gemeenteraad keurt de aanpassingen aan het reglement 'Vakantieaanbod voor kleuters' met een 
looptijd van 9 januari 2023 tot en met 31 december 2025 goed.  
Artikel 2 
De gemeenteraad neemt kennis van de gecoördineerde versie van het reglement 'Vakantieaanbod voor 
kleuters'. 
Artikel 3 
Dit besluit heeft in principe geen financiële gevolgen. 
 

Bijlagen 
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1. Reglement_vakantieaanbod voor kleuters_2023.pdf 
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Reglement: Vakantieaanbod voor kleuters
(2,5 tem 6 jaar) (DRAFT)
1. Definities
In dit reglement hebben de onderstaande termen de ernaast vermelde betekenis:

kwaliteitslabel kleuteropvang: wie kleuteropvang organiseert en aan bepaalde voorwaarden voldoet
krijgt een kwaliteitslabel. Dit kwaliteitslabel wordt toegekend door het Agentschap Opgroeien. Meer
informatie: https://www.opgroeien.be/boa/partners/kwaliteitslabel.
Kwetsbare Antwerpenaren: Alle Antwerpenaren die onvoldoende middelen hebben om te voorzien in
hun primaire behoeften en die zijn ingeschreven op het grondgebied van de stad Antwerpen: o Mensen
met recht op verhoogde tegemoetkoming in de ziekteverzekering. o Mensen in actieve begeleiding bij een
sociaal centrum van de stad. o Mensen in een traject van schuldhulpverlening. o Kwetsbare
Antwerpenaren die worden toegeleid door verenigingen die personen in armoede als hun doelgroep
hebben en stedelijke diensten bevoegd voor vrije tijd die werken met kwetsbare Antwerpenaren.
Solidaire kostendeling: bij de toepassing van het kansentarief betaalt de deelnemer met recht op
kansentarief alleen het kansentarief. Het verschil tussen de standaardprijs en het kansentarief wordt
gedeeld door de organisator en het lokaal bestuur.
Standaardprijs: de prijs per dag, week of activiteit inclusief alle mogelijke onkosten (voeding, drank, voor-
en naschoolse opvang…).
Statuut verhoogde tegemoetkoming: wie een laag inkomen heeft, heeft recht op een verhoogde
tegemoetkoming voor gezondheidszorgen. Dit statuut wordt ook binnen de vrijetijdscontext gehanteerd als
basis om een kansentarief toe te kennen.
Kansentarief: aangepast tarief dat wordt toegekend aan kleuters van ouders die onder de definitie
'kwetsbare Antwerpenaar' vallen.
Derdebetalersregeling: de gebruiker betaalt enkel zijn persoonlijk aandeel van de prijs bij de toepassing
van het kansentarief.
Organisator: de rechtspersoon die het vakantieaanbod waarover de aanvraag gaat organiseert.
Doelgroep: kleuters in de leeftijdscategorie van 2,5 tem 6 jaar, waarbij de organisator zijn aanbod mag
beperken tot bepaalde leeftijden uit deze leeftijdscategorie.
Aanwezigheidsdag: dag waarop een kleuter effectief aanwezig was in de werking.
Kindplaatsen: het aantal plaatsen dat de organisator inricht per dag.

 

2. Ingangsdatum
Dit reglement gaat in op 09/01/2023.
 

3. Einddatum
Dit reglement eindigt op 31/12/2025.
 

4. Doel van de ondersteuning
Stad Antwerpen wil een kwaliteitsvol vakantieaanbod garanderen voor alle schoolgaande kinderen. In het
bijzonder voor kleuters is er nood aan een meer kwalitatief en beter betaalbaar aanbod. Organisatoren die een
vakantieaanbod voor kleuters inrichten kunnen ondersteuning aanvragen voor het organiseren van dat aanbod
en voor het invoeren van een kansentarief. Zo wil de stad enerzijds ouders ondersteunen, door het invoeren
van een maximale ouderbijdrage en een kansentarief, en anderzijds organisatoren ondersteunen, via een
financiële tegemoetkoming die het mogelijk maakt om een vakantieaanbod voor kleuters in te richten.
 

5. Ondersteuningsverstrekker
De ondersteuning wordt verstrekt door stad Antwerpen.
 

Versie: 1 - REFO ID: R2201604
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6. Wie komt in aanmerking voor de ondersteuning
De organisator voert een gezond financieel beleid zoals aangetoond in de begroting van het werkingsjaar en de
jaarrekening van het kalenderjaar voor het werkingsjaar waarvoor de aanvraag wordt ingediend.
 

7. Wat ondersteunen we
De organisator organiseert een kwaliteitsvol en toegankelijk vakantieaanbod tijdens de schoolvakanties voor
kleuters van 2,5 tot en met 6 jaar op het grondgebied van de stad Antwerpen.
Dit aanbod is een open aanbod: elk kind binnen de doelgroep is welkom. (Groeps)aanbod dat uitgaat van een
bedrijf of organisatie moet openstaan voor kinderen uit andere bedrijven en/of organisaties en/of de
omgeving. Het vakantieaanbod van de organisator wordt gecommuniceerd via de website en
communicatiekanalen van de stad Antwerpen.
Organisatoren die onder het decreet kinderopvang van baby’s en peuters en de bijhorende uitvoeringsbesluiten
vallen, moeten deze respecteren bij het inrichten van hun vakantieaanbod voor kleuters.
 
De organisator organiseert een kwalitatief vakantieaanbod

De organisator hanteert een beleidsvisie waarbij het kind en zijn welbevinden centraal staat. Dit houdt in
dat speelmogelijkheden vooropstaan en dat het kind ontplooiingskansen en keuzemogelijkheden krijgt.
De organisator ondersteunt de begeleiders en medewerkers en biedt hen ontwikkelkansen in functie van
kwaliteitsvolle interacties met de kinderen.
De organisator heeft een gedragen visie op ouderbetrokkenheid.
De organisator evalueert de werking, rekening houdend met de input van kinderen, ouders en
medewerkers.
De organisator biedt minimaal 160 uren op jaarbasis een vakantieaanbod aan voor deze doelgroep op het
grondgebied van de stad Antwerpen.
Het vakantieaanbod wordt georganiseerd tijdens de schoolvakanties, van maandag tot en met vrijdag en
dit minimaal acht uur per dag.
Er zijn maximaal 18 kinderen per begeleider aanwezig in de kleutergroep.
De organisator voorziet een verantwoordelijke die de dagelijkse werking coördineert en de begeleiders
aanstuurt en ondersteunt.
De organisator beschikt over een uittreksel van het strafregister art.596.2 (‘minderjarigenmodel’) voor alle
begeleiders en verantwoordelijken. Dit uittreksel is maximum een jaar oud op het moment dat de
begeleiders en verantwoordelijken aangeworven worden.

De organisator organiseert een toegankelijk vakantieaanbod
De organisator hanteert een heldere en open inschrijvingsprocedure en een proactief opnamebeleid, met
bijzondere aandacht voor kwetsbare gezinnen en kinderen met een specifieke zorgbehoefte.
De organisator hanteert een standaardprijs waarin alle kosten die de organisator factureert aan de ouders
zijn opgenomen, zoals bijvoorbeeld voeding, verzorgingsproducten, voor- en naopvang… Het dagtarief
voor de ouders bedraagt maximum 20 euro per dag. Indien de organisator een week- of maandtarief
hanteert, wordt dit herleid naar een standaardprijs per dag.
De organisator kent een kansentarief van minimaal 80% op de standaardprijs toe. Het kansentarief wordt
minimaal toegekend op basis van het statuut verhoogde tegemoetkoming. De organisator aanvaardt
hiervoor het attest kansentarief en/of de A-kaart met het statuut kansentarief.

De organisator communiceert over het vakantieaanbod
De bepalingen voor de praktische uitvoering van het vakantieaanbod worden opgenomen in het
huishoudelijk reglement en in een schriftelijke overeenkomst met de ouder(s).
De organisator toont aan dat de communicatie over het aanbod en over het kansentarief transparant is en
ruim verspreid wordt. 

Organisatoren die het kwaliteitslabel kleuteropvang van Agentschap Opgroeien hebben ontvangen voor de
locatie waarvoor de ondersteuning wordt aangevraagd voldoen automatisch aan alle voorwaarden.  
 

8. Aanvraag
De ondersteuningsaanvraag moet worden ingediend ten laatste 30 kalenderdagen voor de prestatie, de actie of
het project.
 
De ondersteuningsaanvraag moet worden ingediend via https://jeugd.csjdatabank.be.
De organisator bezorgt de begroting van het werkingsjaar en de jaarrekening van het voorbije kalenderjaar bij
de aanvraag.
 

Versie: 1 - REFO ID: R2201604
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De organisator geeft volgende wijzigingen door uiterlijk vijftien werkdagen voor de startdatum van het
vakantieaanbod waarop de verandering van toepassing is via jeugddienst@antwerpen.be:
- een wijziging van het aantal kindplaatsen;
- een wijziging van het dagtarief;
- een wijziging van het aantal dagen / de exacte data van het aanbod;
- een adreswijziging van de locatie van het aanbod.
Indien de wijzigingen niet op tijd worden gemeld, komt de aanvraag niet meer in aanmerking voor
ondersteuning. 
 
De ontvangst en de volledigheid van de ondersteuningsaanvraag wordt bevestigd binnen een termijn van 5
kalenderdagen met een ontvangstmelding.
 
Wanneer de ondersteuningsaanvraag onvolledig is, stuurt de stad of het district aan de aanvrager een melding
waarin wordt meegedeeld dat de aanvraag onvolledig is en dat de nodige aanvullende informatie moet worden
overgemaakt binnen een termijn van 14 kalenderdagen.
 
Als het dossier niet binnen de opgelegde termijn vervolledigd wordt zal de aanvraag geweigerd worden.
 

9. Beslissing
Het bevoegd orgaan beslist over de toekenning of afwijzing en het maximale bedrag van de ondersteuning. De
beslissing wordt genomen uiterlijk 30 kalenderdagen na bevestiging van de volledigheid van de aanvraag.
 

10. Financiële ondersteuning
De ondersteuning wordt toegekend per kindplaats en per gerealiseerde aanwezigheidsdag voor het organiseren
van het aanbod. Per kindplaats wordt het bedrag van de toelage als volgt berekend:

Het bedrag van de toelage bedraagt 10 euro per kindplaats per aanwezigheidsdag indien de kleuter
minimum 2,5 en maximum 4 jaar oud is op het einde van het kalenderjaar waarin het aanbod wordt
georganiseerd;
Het bedrag van de toelage bedraagt 5 euro per kindplaats per aanwezigheidsdag indien de kleuter
minimum 5 en maximum 6 jaar oud is op het einde van het kalenderjaar waarin het aanbod wordt
georganiseerd;
De organisator kan voor maximaal 50 kindplaatsen per dag, per locatie en per vakantieperiode
ondersteuning aanvragen en voor in totaal maximaal 100 kindplaatsen per dag.

De ondersteuning voor het toepassen van een kansentarief van 80% korting op de standaardprijs wordt
toegekend per kindplaats en per gerealiseerde aanwezigheidsdag. Deze ondersteuning gebeurt volgens
het principe van de solidaire kostendeling, waarbij de stad de helft van de toegekende korting van maximum
80% draagt.
 
De stad geeft enkel ondersteuning voor de kinderen die zijn ingeschreven op het grondgebied van de stad
Antwerpen of er op structurele basis deeltijds verblijven. 
 
De ondersteuning voor aanwezigheidsdagen kansentarief wordt berekend op basis van de procentuele
verhouding van aanwezigheidsdagen kansentarief voor de hele werking. Indien de organisator in zijn werking
nog kindplaatsen aanbiedt voor dezelfde doelgroep die niet via dit reglement ondersteund worden, dan worden
deze meegeteld om het aandeel aanwezigheidsdagen kansentarief te berekenen.
 
Indien een organisator ondersteund wordt door een andere overheid of een particulier, dan kan hij deze
ondersteuning enkel aanvragen om extra kindplaatsen in te richten bovenop de kindplaatsen die gesubsidieerd
worden door de andere bron van financiering.
 

11. Termijnen voor uitbetaling
De uitbetaling gebeurt binnen de 30 kalenderdagen na ontvangst en controle van de bewijsstukken.
 

12. Rapportage
Volgende bewijsstukken moeten uiterlijk 30 kalenderdagen na het einde van de periode waarvoor de aanvraag
gebeurd is ingediend worden: 

een overzicht van de gerealiseerde aanwezigheidsdagen;
een overzicht van de gerealiseerde aanwezigheidsdagen met recht op kansentarief; 

Versie: 1 - REFO ID: R2201604
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een overzicht van de aanwezigheid van de kinderen.

 

13. Vervanging
Dit reglement vervangt het ondersteuningsreglement: vakantieaanbod voor kleuters (2,5 tem 6 jaar),
goedgekeurd door de gemeenteraad op 25 januari 2021 (jaarnummer 00041).
 

14. Toepasselijke bepalingen
De wet van 14 november 1983 ‘betreffende de controle op de toekenning en op de aanwending van sommige
toelagen’ is van toepassing, evenals alle andere toepasselijke wettelijke regels.
 
Het Kaderbesluit basisprincipes ondersteuningsbeleid zoals goedgekeurd door de gemeenteraad van 26
oktober 2020 (jaarnummer 595).
 

Versie: 1 - REFO ID: R2201604
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