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///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 

LEESWIJZER  
FCUD-INSPECTIEVERSLAGEN IN DE KINDEROPVANG 
///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 

 
Naast inhoudelijke inspecties, die peilen naar de kwaliteit van de zorg, voert Zorginspectie ook financiële 
inspecties uit bij inrichtende machten van voorzieningen die erkend, vergund of gesubsidieerd worden in het 
beleidsdomein Welzijn, Volksgezondheid en Gezin en bij andere zorgvoorzieningen of personen onderworpen 
aan regelgeving vanuit dit beleidsdomein. 
 
Er bestaan verschillende soorten financiële inspecties. Het kan gaan over de financiële gezondheid, de 
subsidieaanwending, de gebruikersbijdragen, financiële regelgeving, de administratieve organisatie en het 
interne controlesysteem, enz. De verslagen over deze inspecties kunnen de inhoudelijk bevoegde entiteiten 
ondersteunen in de verdere dossierbehandeling bij de Vlaamse overheid. Maar het is helemaal niet de 
bedoeling om, naar analogie met de bedrijfsrevisor, een allesomvattende uitspraak te doen over de 
getrouwheid van de jaarrekening.  
 
Tijdens deze inspectie wordt nagegaan of de subsidies ontvangen in het kader van het Fonds voor Collectieve 
Uitrustingen en Diensten (FCUD) besteed werden conform de voorwaarden opgenomen in volgende 
regelgeving: 

• besluit van de Vlaamse Regering van 15 juli 2016 betreffende subsidiëring van projecten vanuit het 
vroegere Fonds voor Collectieve Uitrustingen en Diensten en voor personeelsleden met een gewezen 
gescostatuut; 

• koninklijk besluit van 19 augustus 1997 tot vaststelling van de wijze waarop het Fonds voor collectieve 
uitrusting en diensten de opbrengst van de ontvangen bijdragen toewijst aan de toekenning van 
subsidies voor projecten voor de opvang van kinderen van 2,5 tot 12 jaar en sommige projecten voor de 
opvang van kinderen van 0 tot 3 jaar; 

• en bijzonder reglement van 2 september 1997 betreffende het koninklijk besluit van 19 augustus 1997 
tot vaststelling van de wijze waarop het Fonds voor Collectieve Uitrustingen en Diensten de opbrengst 
van de ontvangen bijdragen toewijst aan de toekenning van subsidies voor projecten voor de opvang 
van kinderen van 2,5 tot 12 jaar en sommige projecten voor de opvang van kinderen van 0 tot 3 jaar. 

 
De FCUD-inspecties zijn aangekondigd. Onze inspectieverslagen vermelden de vaststellingen op basis van 
inzage in documenten, bevraging van de verantwoordelijke en/of andere gesprekspartners.  
 
Om te kunnen beoordelen of de regelgeving correct wordt toegepast, werken de inspecteurs met een 
standaardinstrument. Zo wordt op een gestructureerde en afgestemde manier informatie verzameld tijdens 
een inspectiebezoek. Het doel van deze leeswijzer is de lezer meer duiding te geven over de verschillende 
rubrieken van het inspectieverslag en de finaliteit van een FCUD-inspectie in de kinderopvang. 
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VOORBLAD  

Het voorblad vermeldt een aantal algemene gegevens over de inrichtende macht en de voorziening(en) 
waarover de inspectie gaat; alsook gegevens over de inspectie zelf (verslagnummer, inspectiedatum, datum 
van de laatste vaststelling, gesprekspartners, aangekondigd of niet, inspecteur, …). 

EVALUATIE AANWEZIGHEIDSDAGEN 

Onder deze rubriek worden de aanwezigheidsdagen die de voorziening aan Kind en Gezin rapporteerde, 
gecontroleerd per type opvang: buitenschoolse opvang, opvang zieke kinderen, flexibele opvang en urgentie 
opvang. 
 
De inspecteur kijkt de gerealiseerde aanwezigheden en vereiste attesten steekproefsgewijs na en vermeldt 
voor welke kinderen er afwijkingen werden vastgesteld. Deze controle is een steekproef en somt dus mogelijks 
niet alle afwijkingen op. 

LOONKOSTEN 

Onder deze rubriek wordt vermeld hoeveel de loonkost bedraagt die de voorziening aan Kind en Gezin 
rapporteerde en hoeveel het loonplafond is volgens Kind en Gezin. Daarna gaat de inspecteur na of dit 
loonplafond bereikt werd.  
 
Indien het loonplafond niet bereikt werd, neemt de inspecteur de volledige loonkost van het project op in het 
verslag. 
Indien het loonplafond wel bereikt werd, neemt de inspecteur slechts een deel van de loonkosten op om aan 
te tonen dat het loonplafond bereikt werd. In dit geval, worden dus niet alle loonkosten van het project 
opgesomd. 
 
Daarna verklaart de inspecteur of de gerapporteerde, toegewezen kosten reëel zijn en betrekking hebben op 
de activiteiten van het FCUD-project. 
 
De inspecteur vermeldt ook of er bij de tewerkstelling afwijkingen vastgesteld werden ten opzichte van de aan 
Kind en Gezin gemelde tewerkstelling. 

WERKINGSKOSTEN 

Onder deze titel wordt vermeld hoeveel de werkingskosten bedragen die de voorziening aan Kind en Gezin 
rapporteerde en hoeveel het plafond voor de werkingskosten is volgens Kind en Gezin. Daarna gaat de 
inspecteur na of dit plafond bereikt werd.  
 
Indien het plafond voor de werkingskosten niet bereikt werd, somt de inspecteur op welke werkingskosten 
niet aanvaard werden omdat deze geen betrekking hebben op het FCUD-project. 
De inspecteur kan ook vaststellen dat het plafond voor de werkingskosten wel bereikt werd.  
 
Daarna verklaart de inspecteur of de gerapporteerde, toegewezen kosten reëel zijn en betrekking hebben op 
de activiteiten van het FCUD-project. 
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SAMENVATTING  

In de samenvatting worden de relevante inspectievaststellingen over de drie subsidieparameters vermeld: 
aanwezigheidsdagen, loonkosten en werkingskosten. 


