Bezwaar aantekenen tegen een beslissing van Kind en Gezin
Titelbalk breder voor langere titels (op 2 regels):

JE KAN TEGEN DE VOLGENDE BESLISSINGEN VAN KIND EN GEZIN BEZWAAR
AANTEKENEN:
KINDEROPVANG VAN BABY’S EN PEUTERS:

Tegen een beslissing tot weigering:


Van een vergunning of aanpassing van een vergunning



Van een subsidiebelofte



Van een subsidietoekenning of een gedeeltelijke subsidietoekenning

In deze situaties wordt in geval van een bezwaar de uitvoering van de beslissing
niet opgeschort. Dit betekent dat de beslissing gewoon uitgevoerd wordt, ook al
teken je bezwaar aan.
Tegen een beslissing tot bestuurlijke maatregel:


wijziging, schorsing of opheffing van een vergunning



vermindering, schorsing of stopzetting van de subsidie



sluiting van de locatie

In deze situaties schorst het bezwaar de uitvoering van de beslissing (de
beslissing wordt dus niet uitgevoerd), tenzij de beslissing werd genomen wegens
dringende noodzakelijkheid.
BUITENSCHOOLSE OPVANG:

Tegen een beslissing tot weigering van:


Een erkenning of een attest van toezicht voor gezins- of groepsopvang



Een attest van toezicht voor vakantieopvang



Een subsidiebelofte



Een verlenging van een subsidiebelofte



Een subsidietoekenning of een gedeeltelijke subsidietoekenning

Tegen een beslissing tot:


Schorsing of opheffing van een erkenning of een attest van toezicht



Vermindering, schorsing of stopzetting van de subsidie

In deze situaties wordt in geval van een bezwaar de uitvoering van de beslissing
niet opgeschort. Dit betekent dat de beslissing gewoon uitgevoerd wordt, ook al
teken je bezwaar aan.
WAT DOE JE ALS ORGANISATOR?


Lees de beslissing van Kind en Gezin grondig en overweeg of je argumenten hebt om deze
beslissing aan te vechten.



Als je beslist om bezwaar aan te tekenen, maak je een brief op waarin minstens volgende
gegevens staan:





De naam en het ondernemingsnummer van de organisator;



Als het relevant is het dossiernummer, de naam en het adres van de kinderopvanglocatie;



Als het relevant is de subsidiegroep;



De motivering van het bezwaar;



De vermelding of je wil gehoord worden;



De datum en de handtekening van de organisator.

Je verstuurt deze brief aangetekend naar Kind en Gezin naar volgend adres:
Kind en Gezin
T.a.v. de administrateur-generaal
Dienst bezwaren kinderopvang
Hallepoortlaan 27
1060 Brussel



Je doet dit uiterlijk 30 kalenderdagen na de kennisgeving van de beslissing van Kind en Gezin.
De datum van kennisgeving is de derde werkdag die volgt op de datum op de poststempel. Dan
start de bezwaartermijn.

WAT DOET KIND EN GEZIN?
Ontvangstmelding
Na ontvangst van je bezwaar bezorgt Kind en Gezin je elektronisch een ontvangstmelding. Die
ontvangstmelding bevestigt (alleen) dat je bezwaar goed ontvangen is.

Ontvankelijkheid
Uiterlijk 10 kalenderdagen na ontvangst van je bezwaar, beslist Kind en Gezin of je bezwaar
ontvankelijk is.
Je bezwaar is ontvankelijk als:


Het tijdig en aangetekend werd verstuurd;



Het alle vereiste gegevens bevat.

Kind en Gezin bezorgt je de beslissing tot ontvankelijkheid:


Als het bezwaar ontvankelijk is: de beslissing via e-mail;



Als het bezwaar onontvankelijk is: de beslissing via e-mail en met een aangetekende brief.

Adviescommissie
Als je bezwaar ontvankelijk is, stuurt Kind en Gezin dit samen met het volledige dossier door naar
de Adviescommissie.
De Adviescommissie kan jou en Kind en Gezin horen over je bezwaar, omdat je hier zelf naar
vraagt, of op initiatief van de Adviescommissie. De Adviescommissie verstuurt in dat geval uiterlijk
de achtste dag voor de hoorzitting een uitnodiging met een aangetekende brief.
Uiterlijk 75 kalenderdagen nadat de Adviescommissie het bezwaar ontvangen heeft, bezorgt de
Adviescommissie een advies aan Kind en Gezin over de beslissing waartegen je bezwaar indiende.
De Adviescommissie geeft:


Een negatief advies als ze de beslissing van Kind en Gezin correct vindt,



Een positief advies als ze de beslissing niet (helemaal) correct vindt.

Definitieve beslissing
Wie de beslissing neemt is afhankelijk van het advies van de Adviescommissie:


Bij een negatief advies: de administrateur-generaal van Kind en Gezin;



Bij een positief advies: de minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin.

Uiterlijk 2 maanden na ontvangst van het advies van de Adviescommissie, wordt de definitieve
beslissing van de administrateur-generaal of de minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin
met een aangetekende brief aan jou bezorgd.
Als de Adviescommissie niet of niet tijdig een advies bezorgt aan Kind en Gezin, wordt er een
definitieve beslissing genomen door de minister binnen de 3 maanden na het verstrijken van de
adviestermijn van de Adviescommissie. De minister zal je horen als je hierom gevraagd hebt in het
bezwaar.
Tegen de definitieve beslissing kan je nog beroep aantekenen bij de Raad van State.

