Start van de opvangactiviteiten in een vergunde locatie

Pas nadat je een vergunning voor een kinderopvanglocatie hebt gekregen, kan je
kinderen opvangen in een kinderopvanglocatie. Breng Kind en Gezin op de
hoogte van de startdatum.
De werking moet gestart worden uiterlijk drie maanden na de datum van de
toekenning van de vergunning. Deze termijn kan met drie maanden verlengd
worden.
Vinden er geen opvangactiviteiten plaats of wordt Kind en Gezin niet
geïnformeerd, dan wordt de vergunning van rechtswege stopgezet.
WAT DOE JE ALS ORGANISATOR?
Informeer Kind en Gezin over de startdatum
Meld de startdatum uiterlijk 7 kalenderdagen voordat het eerste kind wordt opgevangen via e-mail
aan je klantenbeheerder. Start je op het moment dat je de vergunning ontvangt, dan moet je dit
onmiddellijk meedelen.
Verlenging van de startperiode
Krijg je van Kind en Gezin de informatie dat de eerste periode van drie maanden bijna vervalt, dan
moet je:


ofwel de startdatum laten weten via e-mail, als die nog binnen die drie maanden valt;



ofwel meedelen dat je de startdatum met drie maanden wil verlengen.


Doe je dit niet, dan vervalt de vergunning.



Vraag je de verlenging, dan moet de kinderopvanglocatie voor het einde van die volgende
drie maanden opgestart zijn. Concreet: als je een verlenging aanvraagt, dan heb je
maximaal zes maanden tijd om na de toekenning van de vergunning de locatie op te
starten.

De locatie wordt niet opgestart
Als de locatie niet wordt opgestart of als Kind en Gezin hierover niet tijdig is verwittigd, dan vervalt
de vergunning.

WAT DOET KIND EN GEZIN?


Bij de toekenning van de vergunning informeert Kind en Gezin jou dat je de opvangactiviteiten
moet opstarten binnen drie maanden na toekenning van de vergunning.



Wanneer je de startdatum doorgeeft, noteert Kind en Gezin de startdatum in je dossier en je
ontvangt hiervan een ontvangstbevestiging via e-mail.



Kind en Gezin vraagt aan Zorginspectie om een inspectiebezoek te brengen om na te gaan of
er wordt voldaan aan de werkingsvoorwaarden.



Heb je 7 kalenderdagen voor de eerste drie maanden zijn verstreken de startdatum nog niet
meegedeeld, dan verwittigt Kind en Gezin je hiervan via een e-mail.



Vraag je tijdig een verlenging van die periode voor drie maanden, dan zal Kind en Gezin je per
e-mail een bevestiging van die verlenging sturen.



Heb je geen verlenging aangevraagd, start je de werking niet op of heb je Kind en Gezin
daarover niet geïnformeerd, dan vervalt de vergunning van rechtswege.
Kind en Gezin zal je uiterlijk 15 kalenderdagen nadat de vergunning vervalt via e-mail en
aangetekende brief hierover informeren. Het vervallen van de vergunning betekent dat er geen
opvangactiviteiten kunnen plaatsvinden op deze locatie.

