
ADVIES RAADGEVEND COMITÉ OPGROEIEN 

adviesnummer: 2022/RC/02 

Betreffende: Voorontwerp van decreet tot wijziging van het decreet van 30 april 2004 

tot oprichting van het intern verzelfstandigd agentschap met rechtspersoonlijkheid 

Opgroeien regie en het decreet van 7 juli 2017 het decreet van 7 juni 2017 tot oprichting 

van een publiekrechtelijk vormgegeven extern verzelfstandigd agentschap Vlaams 

Agentschap voor de Uitbetaling van Toelagen in het kader van het Gezinsbeleid, tot 

vaststelling van vergunningsnormen voor private uitbetalingsactoren en tot wijziging van 

het decreet van 30 april 2004 betreffende de oprichting van het intern verzelfstandigd 

agentschap met rechtspersoonlijkheid Kind en Gezin. 

 
 

1. Adviesvraag 

 
Op vraag van de leidend ambtenaar. 
 

2. Gronden voor het advies 

 
Het advies heeft betrekking op de opdracht van het agentschap inzake het gezinsbeleid zoals 
omschreven in artikel 5 §1, 1° c en 2° en artikel 5 §2, 2°, van het Decreet van 30 april 2004 
tot oprichting van het intern verzelfstandigd agentschap met rechtspersoonlijkheid 
Opgroeien Regie. 
 

3. Behandeling 

 
- Het Raadgevend comité behandelde het advies in zijn vergadering van 24 februari 

2022 
- Stukken die daarbij in bespreking werden genomen waren 20220224_2.a tem 2.d. 

 

4. Advies 

 
De leden van het Raadgevend comité geven een positief advies bij dit voorontwerp 
aangezien dit een meerwaarde betekent voor de gezinnen. Het Raadgevend comité is 
akkoord dat deze wijzigingen zouden worden doorgevoerd, mits volgende aandachtspunten: 
 
- Het RC wensen graag een automatische rechtentoekenning van OCMW-tarief 

kinderopvang op basis van lokaal bepaalde criteria. De samenwerking met VUTG of 

Opgroeien regie zou het dan mogelijk maken dat ouders of contracthouders een OCMW-

tarief voor de IKT-opvang kunnen ontvangen als zij beantwoorden aan de lokale criteria 



voor de toekenning van een OCMW-tarief. Het attest OCMW-tarief zal dan automatisch 

gegenereerd worden en via Opgroeien Regie of VUTG bezorgd worden aan Opgroeien. 

- De leden vragen aandacht te hebben voor de mogelijkheid van de burger om te weigeren 
dat hun gegevens automatisch gedeeld worden, of dat er een bezwaarrecht ikv privacy 
mogelijk is. 

 

De voorzitter van het Raadgevend comité Opgroeien, 

 

 

Erwin Devriendt 

 
 


