Vanaf september 2017: steekproeven op de
vergunningsvoorwaarden

Aan de organisatoren kinderopvang met een vergunning

21 augustus 2017

Beste organisator,

Zoals aangekondigd in de Nieuwsbrief van juni bezorgen we jou meer informatie over de
steekproeven die we in september starten.

WAAROM STEEKPROEVEN?
Meerdere vergunningsvoorwaarden kunnen gestaafd worden aan de hand van documenten zoals
attesten en verzekeringen. Om administratieve overlast voor de organisatoren te vermijden,
vragen we ze niet systematisch op en doen we steekproeven. Vanaf september zullen we aan een
aantal organisatoren vragen om informatie of bewijsstukken te bezorgen.
Opvolging via steekproeven geeft ons een beeld van de mate waarin de voorwaarden worden
nageleefd. Naast de individuele opvolging, zullen we aan de hand van globale resultaten ook
bekijken waar de kinderopvangsector nog ondersteuning nodig heeft.
Ook bij de steekproeven zelf beperken we zoveel mogelijk de administratieve last voor de
organisatoren.

HOE WORDEN DE STEEKPROEVEN GETROKKEN?
De steekproef wordt willekeurig getrokken. Elke organisator en elke locatie komt hiervoor in
aanmerking.
We streven hierbij naar een voldoende representatief aantal organisatoren en locaties en naar een
spreiding tussen de teams klantenbeheer.

VERLOOP VAN DE STEEKPROEF


Ben je geselecteerd voor de steekproef, dan krijg je een e-mail waarin we jou vragen om
informatie of bewijsstukken te bezorgen.



Je hebt 15 kalenderdagen tijd om te reageren.



Bezorg je binnen die periode de correcte informatie, dan krijg je hiervan een bevestiging en
wordt de steekproef afgesloten.
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Bezorg je geen of onvoldoende informatie, dan volgen we dit verder op. Afhankelijk van de
aard van de steekproef vragen we een plan van aanpak op of gaan we over tot aanmaning. Je
kan dit vermijden door de juiste informatie of documenten tijdig op te sturen.

DE EERSTE STEEKPROEVEN
In deze startfase van steekproeven plannen we drie steekproeven over de
vergunningsvoorwaarden:



Bewijs van verzekering burgerlijke aansprakelijkheid en ongevallenverzekering

Het Vergunningsbesluit van 22 november 2013 bepaalt dat de organisator voor elke
kinderopvanglocatie een verzekering heeft voor:
1° de burgerlijke aansprakelijkheid voor de schade veroorzaakt bij de uitbating van de
kinderopvang;
2° lichamelijke ongevallen van de opgevangen kinderen, met een minimale dekking.



Attesten levensreddend handelen van de medewerkers

Verantwoordelijken en kinderbegeleiders moeten een attest kennis van levensreddend handelen bij
kinderen hebben en dat om de drie jaar hernieuwen.
Je kan dit attest behalen bij opleidingsorganisaties die aan de voorwaarden voldoen om dit attest
te kunnen geven. Het opleidingsaanbod vind je hier.



Documenten voor de vereenvoudigde procedure voor de aanvraag van een
vergunning groepsopvang en samenwerkende onthaalouders

Organisatoren met minimaal 12 vergunde locaties van eenzelfde opvangvorm, kunnen via een
vereenvoudigde procedure een nieuwe aanvraag vergunning indienen. De vereiste documenten
(verslag infrastructuur en brandweerattest) moeten ter beschikking zijn.

EN DAARNA?
Na deze steekproeven zullen we de werkwijze evalueren en waar nodig bijsturen. Daarna zetten we
de steekproefcontroles verder. Ze worden uitgebreid naar de subsidievoorwaarden.
We houden je op de hoogte via de Nieuwsbrief Kinderopvang. Nog niet ingeschreven? Doe het nu:
Nieuwsbrief Kinderopvang.
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GERICHTE BEVRAGINGEN
Naast deze steekproeven, kunnen de klantenbeheerders van Kind en Gezin ook op elk moment
gerichte bevragingen doen of in individuele dossiers specifieke documenten opvragen.

Vriendelijke groeten

Filip Winderickx
Afdelingshoofd Kinderopvang
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