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Resultaat steekproef vereenvoudigde procedure
aanvraag vergunning

Beste organisator

Kind en Gezin deed een steekproef bij de organisatoren kinderopvang die de vereenvoudigde
procedure gebruiken voor de aanvraag van een vergunning. Om de administratieve last te
beperken, moeten zij de bijhorende documenten niet opsturen maar ter beschikking houden: het
uittreksel strafregister, het advies infrastructuur door Zorginspectie en het brandveiligheidsattest.

Er werden in totaal 156 steekproeven uitgevoerd waarvan 129 steekproeven in orde
waren. Een mooi resultaat!

WIE KAN GEBRUIK MAKEN VAN DEZE VEREENVOUDIGING?
•

Organisatoren met minimaal 12 vergunde locaties van eenzelfde opvangvorm (gezins- of
groepsopvang)

•

Organisatoren die wijzigen van rechtsvorm

•

Organisatoren die meerdere opvanglocaties overnemen

Deze procedure wordt dus vooral gebruikt door grotere organisatoren.

RESULTATEN VAN DE STEEKPROEF
Voor 27 steekproeven deden we een verdere opvolging. De meest voorkomende problemen:
•

De documenten waren niet ter beschikking op het moment van de aanvraag vergunning.

•

De documenten werden niet tijdig bezorgd tijdens de steekproef.

•

De documenten waren niet in orde.

AANBEVELINGEN
•

Vraag tijdig de vereiste documenten bij Zorginspectie, brandweer en bevolking. Je kan geen
vergunning aanvragen als je de vereiste documenten niet ter beschikking heb.

•

Het uittreksel strafregister is verschillend voor rechtspersonen en natuurlijke personen.
o

Het uittreksel voor organisatoren / rechtspersoon (bv BVBA, vzw, gemeentebestuur)
moet op naam van de rechtspersoon zijn.

o

Het uittreksel moet het model 596.2Sv (model 2) zijn. Dit model is specifiek voor
activiteiten die betrekking hebben op de opvoeding en de begeleiding van
minderjarigen. Model 1 kan hiervoor niet gebruikt worden.

•

Voor brandveiligheid is een brandweerverslag niet voldoende. Een brandveiligheidsattest is
vereist, dat is opgemaakt door de burgemeester aan de hand van het verslag van de
brandweer.
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WAAROM STEEKPROEVEN?
Deze steekproeven vervangen het systematisch opvragen van alle documenten aan alle
organisatoren. Zo beperken we de administratieve overlast voor de organisatoren.

