
Zelfstandige en gesubsidieerde kinderopvang gelijk vergoeden
(MIEKE VOGELS)

BRUSSEL 23/05/2008 (BELGA) 
Mieke Vogels, voorzitster van Groen!, heeft de overheid vrijdag aangespoord 
de gesubsidieerde en de zelfstandige kinderdagverblijven gelijk te 
behandelen. Ze deed dat tijdens een bezoek aan de zelfstandige crèche 
Het Toverhuis in Kessel-lo. Vogels vroeg ook meer aandacht voor een 
kinderopvang op maat in dergelijke verblijven en voor een ecologisch 
duurzame aanpak.  “Ondanks het feit dat de zelfstandige kinderdagverblijven 
in Vlaanderen 40 procent van de kinderen opvangen, kunnen de 
gesubsidieerde verblijven nog steeds rekenen op veel meer overheidssteun. 
Uit onderzoek blijkt bovendien dat er geen verschil in kwaliteit is tussen 

beide”, aldus Mieke Vogels. “Als Welzijnsminister heb 
ik in 2003 als eerste stap de steun aan de zelfstandige 

initiatieven opgetrokken tot 500 euro per kind 
en per jaar, maar dit bedrag bleef sindsdien 

ongewijzigd en is onvoldoende.”  
Vogels wil zoals in Nederland de 
invoering van “een kindgebonden 
budget”, dat ouders vergoedt 

voor kosten (kleding, recreatie, opvang) van kinderen tot de leeftijd van 18. 
Het bedrag is inkomensafhankelijk en stijgt a rato van het aantal kinderen. 
“Overheidstoelagen aan kinderdagverblijven moeten worden geschrapt en 
vervangen door een bijdrage van de ouders die overal dezelfde is. Ouders 
kunnen hiervoor putten uit dit kindgebonden budget”, zegt Vogels.  “Deze 
financiering zou de zelfstandige kinderdagverblijven meer kansen geven 
en op die manier voor een forse uitbreiding van de kinderopvang zorgen. 
Daarnaast heft dit ook een sociale onrechtvaardigheid op. Doordat vrouwen 
uit gezinnen met lage inkomens vaak pas op het einde van hun zwangerschap 
uitkijken naar kinderopvang, zijn ze meer aangewezen op de duurdere 
zelfstandige kinderdagverblijven”, aldus Vogels. Groen! vraagt voorts ook 
aandacht voor kinderopvang op maat. Vogels hekelt hierbij het feit dat de 
overheid in de eerste plaats aandacht heeft voor veiligheid en hygiënische 
overwegingen. Zij wil een centrale plaats voor “de noden van kinderen aan 
warmte, hechting, sociale banden, emotionele veiligheid en de mogelijkheid 
om eigen gevoelens te beleven en uit te drukken”./.KWO
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