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EXPLICATIEVE NOTA INZAKE DE BEREKENING VAN DE ANCIËNNITEIT 

KINDEROPVANG VOOR BABY'S EN PEUTERS 

SUBSIDIETRAP 2B 

 

 

Met deze explicatieve nota verduidelijken de sociale partners, vertegenwoordigd in het 

Paritair Comité voor de Vlaamse welzijns- en gezondheidssector, de correcte 

berekeningswijze van de anciënniteit voor de werknemers van de organisatoren van de 

vergunde kinderopvang voor baby's en peuters – subsidietrap 2B. 

 

Artikel 5 van de collectieve arbeidsovereenkomst van 22 december 2014 inzake de loon- en 

arbeidsvoorwaarden in de vergunde kinderopvang van baby’s en peuters van de 

werknemers van de organisatoren (registratienummer 127324/co/331) bepaalt dat 

eindejaarspremie van de werknemers van de organisatoren 

− gesubsidieerd in toepassing van artikel 8 van het decreet van 20 april 2012 houdende de 

organisatie van kinderopvang voor baby’s en peuters (Belgisch Staatsblad van 

15/06/2012) 

− én gesubsidieerd in toepassing van artikel 59, § 2, tweede lid, 2° fase 2 van het besluit 

van de Vlaamse Regering van 22 november 2013 houdende de subsidies en de eraan 

gekoppelde voorwaarden voor de realisatie van specifieke dienstverlening door 

gezinsopvang en groepsopvang van baby's en peuters (Belgisch Staatsblad van 

13/01/2014), en gewijzigd bij besluit van de Vlaamse Regering van 4 april 2014  

wordt bepaald overeenkomstig fase 2 van de in bijlage gevoegde weddeschalen. 

 

Gelet op het bepaalde in het besluit van de Vlaamse regering is deze subsidiëring van 

toepassing op de betrokken organisatoren met ingang van 1 december 2018. 

 

 

Vanaf fase 2 worden de sectorale barema’s stapsgewijs toegepast en geldt de 

anciënniteitsbepaling van de CAO van 28 februari 2001 betreffende de loonvoorwaarden in 

uitvoering van het Vlaams Intersectoraal Akkoord: 

 

Artikel 15 

De opgebouwde anciënniteitsrechten blijven behouden. Voor nieuwe aanwervingen vanaf 1 

januari 2001 wordt rekening gehouden met de periode gedekt door een arbeidsovereenkomst 

in de diverse deelsectoren als genoemd in het Vlaams Intersectoraal Voorakkoord voor de 

social-profit sectoren (zie bijlage IV). 

 

De anciënniteit wordt overgenomen ongeacht de aard van de uitgeoefende functie. 

Bv. een nieuwe medewerker die voorheen gedurende 5 jaar een logistieke functie heeft 

uitgeoefend bij een voorziening in de bijzondere jeugdbijstand en wordt aangeworven als 

kinderbegeleider zal worden ingeschaald met 5 jaar anciënniteit. 

 

Hetzelfde principe geldt bij een functiewijzging in de organisatie. 

Bv. een kinderbegeleider met 7 jaar anciënniteit die doorgroeit naar een functie als 

coördinator zal in de nieuwe functie meteen worden ingeschaald met 7 jaar anciënniteit. 
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BIJLAGE IV. 

 

Sectoren onder de bevoegdheid van Minister Vogels. 

- Maatschappelijk opbouwwerk 

- Algemeen welzijnswerk 

- Gezinszorg (privaat en openbaar) 

- Centra voor ontwikkelingsstoornissen 

- Centra voor integrale gezinszorg 

- RVT - ROB 

- Bijzondere jeugdzorg 

- Integratiecentra 

- Kinderdagverblijven en diensten voor opvanggezinnen (privaat en openbaar) 

- Diensten voor private gezinsplaatsing 

- Centra voor kinderzorg en gezinsondersteuning 

- Vertrouwenscentra kindermishandeling 

- Ambulante en residentiële voorzieningen uit de gehandicaptenzorg 

- Geestelijke gezondheidszorg 

- Beschutte werkplaatsen (omkaderend personeel, tenzij uitdrukkelijk anders 

 bepaald) 

- Revalidatiecentra 

 

Sectoren onder de bevoegdheid van Minister Anciaux. 

De sectoren, vallend onder het toepassingsgebied van PC 329, en ressorterend onder 

de bevoegdheden van minister Anciaux 

- Verenigingen 

- Landelijke migrantenverenigingen 

- Instellingen 

- Erkende diensten 

- Landelijk georganiseerd jeugdwerk 

- Deeltijdse vorming 

- Amateuristische kunstbeoefening 

- Volkscultuur 

- Archief en documentatiecentra 

- De Rand 

- Koepels 

- Culturele centra - VZW 

- Steunpunten 

 

Sector onder de bevoegdheid van Minister Landuyt. 

-  Sociale werkplaatsen. 

 




