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Datum van de indiening: 27 januari 2021 

 

Vraag om uitleg van mevrouw Cieltje Van Achter aan mevrouw Elke Van den Brandt, 

collegevoorzitter bevoegd voor Begroting, Welzijn, Gezondheid, Gezin en Stedelijk 

beleid 

 

Onderwerp: De uitbreiding van het aantal kinderopvangplaatsen 

 
Geachte collegelid, 

Iedereen is het erover eens dat het aantal kinderopvangplaatsen in Brussel snel moet toenemen. Tot 

op heden ontbreekt het echter aan concrete vooruitzichten omtrent het aantal opvangplaatsen dat dit 

college gedurende deze legislatuur zal creëren.  

Toen ik u in mei 2020 hierover ondervroeg, gaf u aan dat dit kwam doordat er nog geen akkoord was 

met de Vlaamse overheid omtrent de financiering die de VGC hiervoor zal ontvangen. Intussen werd 

dit akkoord echter wel bereikt. Voor wat betreft de kinderopvang wordt er een voorafname van 10% 

gedaan, het dubbele van de Brusselnorm.  

Eveneens in mei 2020 gaf u aan dat er een nieuwe cartografie van de Nederlandstalige Brusselse 

kinderopvang wordt opgemaakt. Hiervoor is 100.000 EUR uitgetrokken en deze zou in 2021 afgewerkt 

moeten zijn.  

Tijdens de begrotingsbesprekingen in december 2020 bood u alvast meer perspectief. In januari 2021 

worden de criteria vastgelegd om te beslissen over de uitbreidingsdossiers. Vervolgens, in februari 

2021, wordt er samen met de Vlaamse gemeenschap een oproep voor capaciteitsuitbreidingen 

gelanceerd.  

*** 

Graag had ik u hieromtrent volgende vragen gesteld: 

1. Wat is de stand van zaken betreffende de opmaak van de cartografie van de Nederlandstalige 

Brusselse kinderopvang? Wie werkt hieraan? Wanneer mogen we deze verwachten? 

2. Tot wanneer loopt de oproep voor capaciteitsuitbreidingen die in februari gelanceerd wordt? 

3. Welke criteria worden gehanteerd om de uitbreidingsaanvragen te beoordelen?  

4. Houdt u hierbij rekening met (de conclusies van) de cartografie? Zal deze tijdig opgemaakt 

zijn? Of lanceert u de oproep en beslist u over de aanvragen alvorens u over de cartografie 

beschikt? 

5. Kan u concretiseren welk budget beschikbaar is voor de capaciteitsuitbreiding van de 

kinderopvang en dit verder toelichten? 

a. In de begroting voor 2021 voorziet u 2,120 miljoen EUR aan “subsidies voor 

capaciteitsuitbreiding”. Dit omvat niet enkel de capaciteitsuitbreiding van 

kinderopvang van baby’s en peuters maar ook de buitenschoolse kinderopvang en 

preventieve gezinsondersteuning. Kan u verduidelijken hoeveel van dit budget er 

beschikbaar is voor de kinderopvang van baby’s en peuters en welke 

capaciteitsuitbreiding hier tegenover staat? 

b. U heeft een akkoord bereikt met de Vlaamse overheid omtrent de financiering van de 

Brusselse kinderopvang en ontvangt een voorafname van 10%. Wat betekent dit 

concreet voor het budget dat u voor handen hebt? Hoeveel  kinderopvangplaatsen 

hoopt u hiermee te financieren? 
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6. Hoeveel kinderopvangplaatsen zijn er gedurende deze legislatuur reeds bijgekomen? Hoeveel 

kinderopvangplaatsen zijn er in die tijd verdwenen (bijvoorbeeld doordat crèches hun 

activiteiten hebben stopgezet)?   

7. Kan u ons een meerjarenoverzicht bezorgen van het aantal kinderopvangplaatsen dat er 

gedurende deze legislatuur moet bijkomen? Wat is uw doelstelling tegen 2024? 

Alvast bedankt voor uw antwoorden. 

*** 

 

 


