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									Kind en Gezin

									Afdeling Kinderopvang

									Hallepoortlaan 27, 1060 BRUSSEL

									Website:  
										www.kindengezin.be
									

									Waarvoor dient dit formulier?

									Met dit formulier doe je als organisator van een gezins- of groepsopvang een aanvraag voor een vergunning voor kinderopvang van baby's en peuters.

									Hoe dit document gebruiken?

									Gelieve de nodige gegevens in de daartoe voorziene velden in te vullen. Verplicht in te vullen gegevens zijn terug te vinden in de velden met rode omkadering.

									Een aanvraag voor een vergunning moet je elektronisch invullen en ondertekenen met jouw elektronische identiteitskaart. Nadien verstuur je de aanvraag via de verstuurknop.

									Waar kan je terecht voor meer informatie?

									Meer informatie vind je terug op www.kindengezin.be in de tekst bij het aanvraagformulier "hoe je aanvraag invullen, handtekenen en versturen". Voor meer informatie kan je terecht op het telefoonnummer 078 150 100 of kan je contact opnemen met je klantenbeheerder.
A
Gegevens van de organisator
Kruis aan.
Waarvoor vraag je een vergunning aan?
Je vindt de verschillende mogelijkheden door achter het veld op het pijltje te klikken.
Bij deze aanvraag moet je een document toevoegen waaruit blijkt dat de reden, waarop de eerdere negatieve beslissing werd gebaseerd, niet langer bestaat.

									Wanneer de rechtsvorm wijzigt maar er verandert in de praktijk niets aan de organisatie zelf en aan de personen die instaan voor de organisatie.

									Opgelet, je kan niet meer plaatsen aanvragen dan het aantal plaatsen dat op de huidige vergunning is vermeld!
Wanneer je meerdere opvanglocaties tegelijkertijd overneemt en er verandert in de praktijk niets aan de organisatie zelf en aan de personen die instaan voor de organisatie, kan je gelijktijdig voor elke locatie een nieuwe vergunning aanvragen. Als je maar 1 aanvraag instuurt, kan je geen gebruik maken van de vereenvoudigde procedure.
Vul de gegevens van de organisator en 
Een kinderopvanglocatie heeft steeds een organisator die moet beschikken over een ondernemingsnummer vooraleer een aanvraag kan ingediend worden. De organisator is de natuurlijke persoon, de feitelijke vereniging of de rechtspersoon die de kinderopvang organiseert.Het is de organisator die de vergunning moet aanvragen en aan wie de vergunning voor de kinderopvanglocatie wordt toegekend. Hij draagt de eindverantwoordelijkheid voor alle aspecten met betrekking tot kinderopvang. Hij is verantwoordelijk voor het naleven van de vergunningsvoorwaarden en kan gesanctioneerd worden wanneer dit niet gebeurt.
de maatschappelijke zetel in.
De maatschappelijke zetel van een rechtspersoon is het adres dat in de statuten van die rechtspersoon is opgenomen en waar de rechtspersoon is gevestigd. Dit adres bepaalt de juridische woonplaats en de nationaliteit.Voor natuurlijke personen is de maatschappelijke zetel het domicilieadres van de persoon.Voor feitelijke verenigingen is dit het adres dat vermeld staat in de samenwerkingsovereenkomst.
De organisator heeft, met het ondernemingsnummer van deze aanvraag, andere kinderopvanglocaties met een vergunning.
Een kinderopvanglocatie heeft steeds een organisator die moet beschikken over een ondernemingsnummer vooraleer een aanvraag kan ingediend worden. De organisator is de natuurlijke persoon, de feitelijke vereniging of de rechtspersoon die de kinderopvang organiseert.Het is de organisator die de vergunning moet aanvragen en aan wie de vergunning voor de kinderopvanglocatie wordt toegekend. Hij draagt de eindverantwoordelijkheid voor alle aspecten met betrekking tot kinderopvang. Hij is verantwoordelijk voor het naleven van de vergunningsvoorwaarden en kan gesanctioneerd worden wanneer dit niet gebeurt.

										Rechtsvorm

										Je vindt de verschillende mogelijkheden door achter het veld op het pijltje te klikken.
De organisator heeft reeds 12 vergunningen van het type waarvoor deze vergunning wordt gevraagd en mag gebruik maken van de vereenvoudigde procedure.
Een organisator die minimaal 12 vergunningen van dezelfde opvangvorm heeft als waarvoor hij een vergunning aanvraagt, mag gebruik maken van een vereenvoudigde procedure, tenzij Kind en Gezin deze toestemming heeft ontnomen.
Heeft de feitelijke vereniging een eigen ondernemingsnummer?
Een feitelijke vereniging is een samenwerking tussen twee of meerdere natuurlijke personen of rechtspersonen om samen kinderopvang te organiseren. Feitelijke verenigingen moeten, om kinderopvang te kunnen organiseren, een eigen ondernemingsnummer hebben en moeten beschikken over een samenwerkingovereenkomst.

									Vooraleer je als feitelijke vereniging een vergunning voor baby's en peuters kan aanvragen:moet elk lid van de feitelijke vereniging beschikken over een ondernemingsnummermoet de feitelijke vereniging beschikken over een ondernemingnummer op naam van de feitelijke vereniging zelf. Dit kan je zelf niet aanvragen.

									Kind en Gezin zal het ondernemingnummer voor je feitelijke vereniging aanvagen. Om dit mogelijk te maken moet je een volledig ingevuld formulier “Aanvraag van een ondernemingnummer voor feitelijke verenigingen” bezorgen aan volgend e-mailadres: ko.klantenbeheer.ondersteuning@kindengezin.be

									Je vindt dit formulier op 
									

									
										 
										http://www.kindengezin.be/kinderopvang/nieuw-decreet/regelgeving/#Vergunning
									
Gegevens van de organisaties die deel uitmaken van de feitelijke vereniging.

											Vul de gegevens van de organisaties, die deel uitmaken van de feitelijke vereniging, in en duid aan wie de financieel verantwoordelijke is.

											Gebruik de plus- en minknop om een organisatie toe te voegen of te verwijderen. 
											

											Opgelet : er dienen minimaal 2 organisaties ingegeven te worden, waarvan er één organisatie als financieel verantwoordelijke dient aangesteld te zijn.
Naam van de organisatie
Rechtsvorm
Ondernemingsnr.
Fin Ver.	
Vul de gegevens van de contactpersoon voor Kind en Gezin in.
De contactpersoon voor Kind en Gezin is de persoon die door de organisator aangeduid wordt voor alle contacten tussen Kind en Gezin en de organisator (zowel telefonisch als e-mail) voor alles wat kinderopvang betreft.
Geslacht
Is de kinderopvanglocatie waarvoor je een vergunning aanvraagt gelegen in het tweetalig gebied Brussel-Hoofdstad?
Ben je als organisator

											
												In het tweetalig gebied Brussel-Hoofdstad is Kind en Gezin enkel bevoegd voor de ééntalig Nederlandstalig georganiseerde kinderopvang.Ben je Franstalig, meertalig of anderstalig georganiseerd (dit uit zich in de taal van je statuten, het huishoudelijk reglement, contracten, website, …) dan is je aanvraag onontvankelijk.
												
												Dit betekent dat je deze aanvraag niet verder moet invullen want je zal ze niet kunnen ondertekenen en verzenden. 
												
												
												Ben je ééntalig Franstalig georganiseerd dan is ONE bevoegd, je kan je aanvraag richten tot:  
												ONE, Administration subrégionale BruxellesRue Saint-Bernard, 28-32 1060 Saint-Gilles – 02/511.47.51 - www.one.be - asr.bruxelles@one.be
												
											

											Ben je niet ééntalig Nederlandstalig of niet ééntalig Franstalig georganiseerd dan is de  Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie bevoegd. Je kan contact nemen met  
												Iriscare - Belliardstraat 71 bus 2 1040 Brussel  
												www.iriscare.brussels/nl/professionals
												Wil je toch verdere informatie van Kind en Gezin?  
												Contacteer dan de Kind en Gezin-lijn: 078 150 100. 
											
B
Gegevens van de kinderopvanglocatie
De kinderopvanglocatie is de plaats waar de kinderopvangactiviteit plaatsvindt. Per kinderopvanglocatie kan er slechts één vergunning worden toegekend. De organisator moet voor elke kinderopvanglocatie een aparte vergunning aanvragen. Hij moet de vergunning hebben voor de opvangactiviteiten kunnen starten. 
Vul de gegevens van de kinderopvanglocatie in.
De kinderopvanglocatie is de plaats waar de kinderopvangactiviteit plaatsvindt. Per kinderopvanglocatie kan er slechts één vergunning worden toegekend. De organisator moet voor elke kinderopvanglocatie een aparte vergunning aanvragen. Hij moet de vergunning hebben voor de opvangactiviteiten kunnen starten. 
Vul de gegevens van de verantwoordelijke van de kinderopvanglocatie in.
De verantwoordelijke is de persoon die door de organisator is aangesteld om dagelijks de kwaliteitsvolle werking van de kinderopvang te regelen.Hij/zij is eveneens het functioneel aanspreekpunt voor de kinderopvanglocatie. Dit betekent dat deze persoon aan Kind en Gezin en de toezichthouders de nodige informatie kan geven.Deze inhoud van de functie van ‘verantwoordelijke’ staat los van eventuele arbeidsrechtelijke hiërarchische structuur.De verantwoordelijke moet actieve kennis van de Nederlandse taal hebben.De verantwoordelijke moet minimum 21 jaar oud zijn op de startdatum van de kinderopvanglocatie.
Geslacht

										Deze persoon kan niet worden aangesteld als verantwoordelijke aangezien hij/zij op de vermoedelijke startdatum van de kinderopvanglocatie nog geen 21 jaar oud is.

										Diploma

										Je vindt de verschillende mogelijkheden door achter het veld op het pijltje te klikken.
Vul het hoogst behaalde diploma in. 

											Andere kwalificatiebewijzen – Attesten afwijking kwalificatie – Modules gezinsopvang

											Je vindt de verschillende mogelijkheden door achter het veld op het pijltje te klikken.
													 
												
											

											Gebruik de plus- en minknoppen om een ander kwalificatiebewijs toe te voegen of te verwijderen.
Vul de gegevens in van de contactpersoon voor de ouders die opvang zoeken.
De contactpersoon voor de ouders is de persoon die door de organisator is aangesteld om informatie over deze kinderopvanglocatie te geven aan de ouders, zowel algemeen als bij de inschrijving . De gegevens van deze persoon zullen worden getoond op de website van Kind en Gezin als de vergunning wordt toegekend.
Vul de gegevens over de kinderbegeleiders van de kinderopvanglocatie in.
Kinderbegeleiders zijn alle personen die door de organisator zijn aangeduid om de kinderen op te voeden, bij te dragen tot hun ontwikkeling en hen te verzorgen. 
Als er meerdere kinderbegeleiders zijn, kan je gebruik maken van de plus- en minknop om een kinderbegeleider toe te voegen of te verwijderen.
Begeleider #
Geslacht

											Deze persoon kan niet worden aangesteld als kinderbegeleider aangezien hij/zij op de vermoedelijke startdatum van de kinderopvanglocatie nog geen 18 jaar oud is.
Beschikt u voor deze kinderbegeleider reeds over een attest draagkracht?
Het attest draagkracht gezinsopvang is pas verplicht vanaf 1 april 2016.

											Diploma

											Je vindt de verschillende mogelijkheden door achter het veld op het pijltje te klikken.

												Andere kwalificatiebewijzen – Attesten afwijking kwalificatie – Modules gezinsopvang

												Je vindt de verschillende mogelijkheden door achter het veld op het pijltje te klikken.
														 
													
												

												Gebruik de plus- en minknoppen om een ander kwalificatiebewijs toe te voegen of te verwijderen.
Vul de naam in van de meerderjarige personen met direct regelmatig contact met de kinderen in de kinderopvanglocatie. De verantwoordelijke en/of gezinsbegeleiders moeten hier niet worden vermeld.
Alle personen, met uitzondering van de verantwoordelijke en de kinderbegeleiders, die binnen de kinderopvanglocatie regelmatig in contact komen met de kinderen. Een paar voorbeelden: o onderhoudspersoneel o keukenpersoneel o inwonende familieleden
Als er meerdere meerderjarige personen zijn die regelmatig direct contact hebben met de kinderen, gebruik je de plus- en minknoppen om personen toe te voegen of te verwijderen en vul je de gegevens in.
Alle personen, met uitzondering van de verantwoordelijke en de kinderbegeleiders, die binnen de kinderopvanglocatie regelmatig in contact komen met de kinderen. Een paar voorbeelden: o onderhoudspersoneel o keukenpersoneel o inwonende familieleden
Alle personen, met uitzondering van de verantwoordelijke en de kinderbegeleiders, die binnen de kinderopvanglocatie regelmatig in contact komen met de kinderen. Een paar voorbeelden: o onderhoudspersoneel o keukenpersoneel o inwonende familieleden
Naam
Alle personen, met uitzondering van de verantwoordelijke en de kinderbegeleiders, die binnen de kinderopvanglocatie regelmatig in contact komen met de kinderen. Een paar voorbeelden: o onderhoudspersoneel o keukenpersoneel o inwonende familieleden
Voornaam
Alle personen, met uitzondering van de verantwoordelijke en de kinderbegeleiders, die binnen de kinderopvanglocatie regelmatig in contact komen met de kinderen. Een paar voorbeelden: o onderhoudspersoneel o keukenpersoneel o inwonende familieleden
Locatiekenmerken
In de kinderopvanglocatie zal ook kinderopvang 's nachts worden aangeboden. 
OPGELET! als je ook kinderopvang 's nachts wil aanbieden, dan moet de locatie voldoen aan specifieke brandveiligheidsvoorschriften. Kijk na of je brandveiligheidattest vermeldt dat de kinderopvanglocatie voldoet aan deze voorschriften.
In de kinderopvanglocatie zullen ook kinderen buitenschools worden opgevangen.
De kinderopvanglocatie zal voldoen aan de voorwaarden voor de basissubsidie.
Opgelet! Het voldoen aan de voorwaarden voor subsidie betekent niet automatisch de toekenning er van!
De kinderopvanglocatie zal werken met het inkomenstarief voor ouders.
Opgelet! Het voldoen aan de voorwaarden voor subsidie betekent niet automatisch de toekenning er van!
Ik ontvang plussubsidie en zal in deze locatie voldoen aan de voorwaarden voor deze subsidie.
Opgelet! Het voldoen aan de voorwaarden voor subsidie betekent niet automatisch de toekenning er van!
Ik ontvang subsidie voor ruimere openingsmomenten en zal in deze locatie voldoen aan de voorwaarden voor deze subsidie.

											Opgelet! Het voldoen aan de voorwaarden voor subsidie betekent niet automatisch de toekenning

											er van!
Ik ontvang subsidie voor dringende kinderopvang en zal in deze locatie voldoen aan de voorwaarden voor deze subsidie.

											Opgelet! Het voldoen aan de voorwaarden voor subsidie betekent niet automatisch de toekenning

											er van!
De kinderopvanglocatie wordt georganiseerd door een overkoepelende organisator (de vroegere dienst voor onthaalouders), de kinderbegeleider werkt in het sociaal statuut van de aangesloten onthaalouders.
In deze kinderopvanglocatie zullen enkel kinderen worden opgevangen die al naar school gaan.
IKT-MIX
Wil je in deze opvanglocatie naast plaatsen met inkomenstarief ook plaatsen met vrije prijs? (IKT-MIX)
C
Verklaring op erewoord
Kruis aan.

										Ik, organisator, heb kennis genomen van de werkingsvoorwaarden die van toepassing zijn als organisator voor gezinsopvang of als organisator voor groepsopvang en ik verbind mij ertoe om aan die werkingsvoorwaarden te voldoen zodra er in de kinderopvanglocatie kinderen worden opgevangen.

										Deze voorwaarden zijn opgenomen in het besluit van de Vlaamse Regering van 22 november 2013 houdende de vergunningsvoorwaarden en het kwaliteitsbeleid voor gezinsopvang en groepsopvang van baby's en peuters. De werkingsvoorwaarden betreffen meer bepaald voorwaarden over:

										
											 
										

										
											         1.         de infrastructuur: onder meer over

										
											                  a)         de ruimte bestemd voor de kinderopvang

										
											                  b)         de uitrusting

										
											                  c)         de inrichting

										
											         2.         de veiligheid en de gezondheid: onder meer over

										
											                  a)         de veiligheid- en brandveiligheidsvoorschriften

										
											                  b)         de risicobeheersing

										
											                  c)         crisis en grensoverschrijdend gedrag

										
											                  d)         de voeding, het hebben van een telefoontoestel en verzekeringsbewijzen

										
											         3.         de omgang met de kinderen en de gezinnen: onder meer over

										
											                  a)         respect voor integriteit en niet-discriminatie

										
											                  b)         het pedagogisch beleid en ondersteuning

										
											                  c)         de betrokkenheid en de participatie van de gezinnen

										
											                  d)         het huishoudelijk reglement en de schriftelijke overeenkomst

										
											                  e)         de inlichtingenfiche en het aanwezigheidsregister

										
											         4.         de personen werkzaam in de kinderopvanglocatie, onder meer over

										
											                  a)         de verantwoordelijke

										
											                  b)         de kinderbegeleider

										
											                  c)         de personen met direct contact met de opgevangen kinderen

										
											         5.         het organisatorisch management: onder meer over

										
											                  a)         verantwoordelijkheidstoedeling, aanwezigheden en inwerking

										
											                  b)         algemene werking en financiële werking

										
											                  c)         de leefgroepindeling en gebruik ruimtes

										
											                  d)         het kwaliteitsbeleid en klachtenbehandeling

										
											         6.         de samenwerking met Kind en Gezin, met het lokaal loket kinderopvang en met het 
										

										
											                  lokaal bestuur
Ik, organisator, beschik over een risicoanalyse met inbegrip van een plan van aanpak met tijdspad om de risico's te beheersen als vermeld in artikel 24 van het besluit van de Vlaamse Regering van 22 november 2013 houdende de vergunningsvoorwaarden en het kwaliteitsbeleid voor gezinsopvang en groepsopvang van baby's en peuters.
Ik, organisator, voldoe voor alle kinderbegeleiders aan de voorwaarde of de afwijkingsbepalingen met betrekking tot de module "Kennismaking met de gezinsopvang".
Ik, organisator, verklaar dat in geval er meerderjarige personen woonachtig zijn op het adres van de kinderopvanglocatie, deze toestemming geven aan de toezichthouders, om de lokalen waar kinderen worden opgevangen, te bezoeken. 
Ik, organisator, verklaar dat in geval er meerderjarige personen woonachtig zijn op het adres van de kinderopvanglocatie, deze toestemming geven aan de toezichthouders, om de lokalen waar kinderen worden opgevangen, te bezoeken. 
Ik, organisator, verklaar dat er maatregelen werden genomen ter preventie van brand en in functie van de mogelijkheid tot veilige evacuatie.
Ik, organisator, verklaar dat de infrastructuur voldoet aan de startvoorwaarden en dit voor minstens het aantal kinderen waarvoor een vergunning wordt aangevraagd.
Ik, organisator, verklaar dat er schriftelijk een advies werd gevraagd aan het lokaal bestuur (gemeente- of stadsbestuur) van de gemeente of stad waar de kinderopvanglocatie gelegen is. Het bewijs van deze adviesvraag kan op vraag worden voorgelegd.
Ik, organisator, verklaar dat in de praktijk niets wijzigt aan de organisatie zelf en aan de personen die instaan voor de organisatie van de kinderopvanglocatie.
Ik, organisator, heb een samenwerkingsovereenkomst als feitelijke vereniging zoals vermeld in het artikel 53 van het besluit van de Vlaamse Regering van 22 november 2013 houdende de vergunningsvoorwaarden en het kwaliteitsbeleid voor gezinsopvang en groepsopvang van baby's en kleuters.
Kruis aan als u organisator bent van meer dan 8 kinderopvangplaatsen.
Ik, organisator, beschik over een attest van vrijstelling of over een persoon met een attest van kennis om een kinderopvanglocatie organisatorisch te beheren, met inbegrip van de kennis over financieel beheer en de kennis over de opmaak van een ondernemingsplan.
Na toekenning van de aangevraagde vergunning heb ik als organisator voor alle kinderopvanglocaties die ik organiseer:
Een kinderopvanglocatie heeft steeds een organisator. De organisator is de natuurlijke persoon of de rechtspersoon die de kinderopvang organiseert. Hij draagt de eindverantwoordelijkheid voor alle aspecten met betrekking tot kinderopvang. Het is de organisator die de vergunning moet aanvragen en aan wie de vergunning wordt toegekend. Hij is verantwoordelijk voor het naleven van de vergunningsvoorwaarden en kan gesanctioneerd worden wanneer dit niet gebeurt.
minder dan 19 vergunde kinderopvangplaatsen
meer dan 18 vergunde kinderopvangplaatsen
Een persoon binnen de organisatie beschikt over een attest organisatorisch beheer uitgereikt door SYNTRA Vlaanderen of over een kwalificatiebewijs dat hiervoor vrijstelling verleent.
Ik, organisator, heb de toestemming van Kind en Gezin om af te wijken van de verplichting tot het beschikken over een attest organisatorisch beheer.
D
Het is mogelijk om een aantal of alle verplichte bewijsstukken elektronisch aan de aanvraag te koppelen. Zodra je 1 document elektronisch toevoegt, klik je op ‘Ik voeg bewijsstukken elektronisch toe aan deze aanvraag.’Overblijvende bewijsstukken kan je per post bezorgen.
Bewijsstukken
Het is mogelijk om een aantal of alle verplichte bewijsstukken elektronisch aan de aanvraag te koppelen. Zodra je 1 document elektronisch toevoegt, klik je op ‘Ik voeg bewijsstukken elektronisch toe aan deze aanvraag.’Overblijvende bewijsstukken kan je per post bezorgen. 
Kruis aan:
Bewijsstukken nodig voor de vereenvoudigde procedure.

											Ik, organisator, verklaar dat de organisatie beschikt over volgende documenten en deze kan voorleggen op vraag van Kind en Gezin of Zorginspectie:

											Ik voeg bewijsstukken elektronisch toe aan deze aanvraag.

											Dit is enkel mogelijk als je de aanvraag ook elektronisch ondertekent.
Het is mogelijk om een aantal of alle verplichte bewijsstukken elektronisch aan de aanvraag te koppelen. Zodra je 1 document elektronisch toevoegt, klik je op ‘Ik voeg bewijsstukken elektronisch toe aan deze aanvraag.’Overblijvende bewijsstukken kan je per post bezorgen. 
Bestand opgeladen
Bestand opgeladen
Bestand opgeladen
Bestand opgeladen
Bestand opgeladen
Bestand opgeladen
Bestand opgeladen
Bestand opgeladen
Bestand opgeladen

											Ik bezorg bewijsstukken per post.

											Je moet bij elke verzending jouw toegekend dossiernummer vermelden. Je zal dit dossiernummer alsook het adres waarnaar je de documenten moet opsturen via mail ontvangen zodra je aanvraag elektronisch is verstuurd en verwerkt door Kind & Gezin.
E
De elektronische ondertekening van dit formulier doe je met je elektronische identiteitskaart en een kaartlezer. Personen die geen elektronische identiteitskaart hebben, kunnen het formulier afdrukken en ondertekend bezorgen aan Kind en Gezin.
Ondertekening
De elektronische ondertekening van dit formulier doe je met je elektronische identiteitskaart en een kaartlezer. Personen die geen elektronische identiteitskaart hebben, kunnen het formulier afdrukken en ondertekend bezorgen aan Kind en Gezin .
Je moet de aanvraag elektronisch ondertekenen en opsturen naar Kind & Gezin door middel van de 'Verzenden'-knop. Enkel als je niet over een elektronische identiteitskaart beschikt, kan je de aanvraag alsnog afdrukken en manueel handtekenen. Je kan dan de aanvraag en de bijgevoegde bewijsstukken via de post verzenden.

									Vul de onderstaande verklaring in.

									
										 
									

									Door ondertekening van dit formulier:

									verklaar ik op erewoord dat ik gemachtigd ben om te handelen in naam van de organisator.

									verklaar ik op erewoord dat de gegevens volledig en voor waar en echt zijn ingevuld. 
									

									
										 
									

										Opgelet: deze optie betekent dat de ingebrachte gegevens zullen omgezet worden in barcodevelden. Deze zullen achteraan het formulier worden toegevoegd. Als u het formulier afdrukt, moeten alle barcodes mee worden afgedrukt en doorgestuurd naar Kind en Gezin. Als deze barcodes niet zijn toegevoegd kan uw aanvraag niet verwerkt worden.
Het is mogelijk om een aantal of alle verplichte bewijsstukken elektronisch aan de aanvraag te koppelen. Zodra je 1 document elektronisch toevoegt, klik je op ‘Ik voeg bewijsstukken elektronisch toe aan deze aanvraag.’Overblijvende bewijsstukken kan je per post bezorgen. 
De handtekening is ongeldig
Na ondertekening van het formulier kan je geen wijzigingen meer aanbrengen. Wil je toch nog iets wijzigen, dan moet je de handtekening verwijderen via de rechtermuisknop. 

											Gebruikers die webmail wensen te gebruiken en die geen GMail of Yahoo account hebben moeten het document eerst opslaan op de harde schijf en dan de email manueel versturen naar: 
											

											ko.formulieren@kindengezin.be
Het is mogelijk om een aantal of alle verplichte bewijsstukken elektronisch aan de aanvraag te koppelen. Zodra je 1 document elektronisch toevoegt, klik je op ‘Ik voeg bewijsstukken elektronisch toe aan deze aanvraag.’Overblijvende bewijsstukken kan je per post bezorgen. 
Vooraleer je het formulier kan afprinten, moet je tenminste 1 veld hebben ingevuld.
De functionaliteiten aanwezig in dit formulier worden ondersteund vanaf Reader . 
U gebruikt versie 
Gelieve te upgraden naar een recentere versie van Adobe Reader.
Deze kunt u vinden op http://www.adobe.com/be_nl/.
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Aanvraag formulier van een vergunning voor kinderopvang. 
Gezins- of Groepsopvang.
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Kind en Gezin
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23/09/2021
yellowOuter
xfa[0].form[0].KindEnGezin[0].Dossier[0].subKinderopvangLoc[0].subAdres[0].ddGemeente[0]
xfa[0].form[0].KindEnGezin[0].Dossier[0].subKruisAan[0].subKinderopvang[0].chBeroepsmatig[0]
xfa[0].form[0].KindEnGezin[0].Dossier[0].subKruisAan[0].subKinderopvang[0].chTegenBetaling[0]
xfa[0].form[0].KindEnGezin[0].Dossier[0].subOrganisator[0].subCheckVergunning[0].rbListVergunning[0].chJa[0]
xfa[0].form[0].KindEnGezin[0].Dossier[0].subOrganisator[0].subCheckVergunning[0].rbListVergunning[0].chNeen[0]
xfa[0].form[0].KindEnGezin[0].Dossier[0].subVerantwoordelijke[0].subVerantwoordelijke[0].#subform[0].subGeslacht[0].chMan[0]
xfa[0].form[0].KindEnGezin[0].Dossier[0].subVerantwoordelijke[0].subVerantwoordelijke[0].#subform[0].subGeslacht[0].chVrouw[0]
xfa[0].form[0].KindEnGezin[0].Dossier[0].subContactOuders[0].subCheck[0].rbListPersoon[0].chZelfde[0]
xfa[0].form[0].KindEnGezin[0].Dossier[0].subContactOuders[0].subCheck[0].rbListPersoon[0].chAndere[0]
xfa[0].form[0].KindEnGezin[0].Dossier[0].subKinderbegeleiders[0].subKinderbegeleider[0].subCheck[0].rbListPersoon[0].chZelfde[0]
xfa[0].form[0].KindEnGezin[0].Dossier[0].subKinderbegeleiders[0].subKinderbegeleider[0].subCheck[0].rbListPersoon[0].chAndere[0]
xfa[0].form[0].KindEnGezin[0].Dossier[0].subLocatieKenmerken[0].subKenmerken[0].nacht[0].rbListNacht[0].chJa[0]
xfa[0].form[0].KindEnGezin[0].Dossier[0].subLocatieKenmerken[0].subKenmerken[0].nacht[0].rbListNacht[0].chNeen[0]
xfa[0].form[0].KindEnGezin[0].Dossier[0].subLocatieKenmerken[0].subKenmerken[0].buitenschools[0].rbListBuitenschools[0].chJa[0]
xfa[0].form[0].KindEnGezin[0].Dossier[0].subLocatieKenmerken[0].subKenmerken[0].buitenschools[0].rbListBuitenschools[0].chNeen[0]
xfa[0].form[0].KindEnGezin[0].Dossier[0].subLocatieKenmerken[0].subKenmerken[0].basis[0].rbListBasis[0].chJa[0]
xfa[0].form[0].KindEnGezin[0].Dossier[0].subLocatieKenmerken[0].subKenmerken[0].basis[0].rbListBasis[0].chNeen[0]
xfa[0].form[0].KindEnGezin[0].Dossier[0].subLocatieKenmerken[0].subKenmerken[0].inkomen[0].rbListPrijs[0].chJa[0]
xfa[0].form[0].KindEnGezin[0].Dossier[0].subLocatieKenmerken[0].subKenmerken[0].inkomen[0].rbListPrijs[0].chNeen[0]
xfa[0].form[0].KindEnGezin[0].Dossier[0].subLocatieKenmerken[0].subKenmerken[0].plus[0].rbListPlus[0].chJa[0]
xfa[0].form[0].KindEnGezin[0].Dossier[0].subLocatieKenmerken[0].subKenmerken[0].plus[0].rbListPlus[0].chNeen[0]
xfa[0].form[0].KindEnGezin[0].Dossier[0].subLocatieKenmerken[0].subKenmerken[0].sociaal[0].rbListSociaal[0].chJa[0]
xfa[0].form[0].KindEnGezin[0].Dossier[0].subLocatieKenmerken[0].subKenmerken[0].sociaal[0].rbListSociaal[0].chNeen[0]
xfa[0].form[0].KindEnGezin[0].Dossier[0].subVerklaring[0].subWerkingsvoorwaarden[0].chWerkingsvoorwaarden[0]
xfa[0].form[0].KindEnGezin[0].Dossier[0].subVerklaring[0].subRisicoAnalyse[0].chRisicoAnalyse[0]
xfa[0].form[0].KindEnGezin[0].Dossier[0].subVerklaring[0].subBezoekMeerderjarigen[0].chBezoekMeerderjarigen[0]
xfa[0].form[0].KindEnGezin[0].Dossier[0].subVerklaring[0].subAttestOrganisatorischBeheer[0].subMin18[0].chMin18[0]
xfa[0].form[0].KindEnGezin[0].Dossier[0].subVerklaring[0].subAttestOrganisatorischBeheer[0].subPlus18[0].#subform[0].chPlus18[0]
xfa[0].form[0].KindEnGezin[0].Dossier[0].subBewijs[0].subKeuze[0].subCheckElektr[0].chElektr[0]
xfa[0].form[0].KindEnGezin[0].Dossier[0].subBewijs[0].subKeuze[0].subCheckPost[0].chPerPost[0]
xfa[0].form[0].KindEnGezin[0].Dossier[0].subBewijs[0].subVereenvoudigd[0].subBoxes[0].sub2[0].chBox2[0]
xfa[0].form[0].KindEnGezin[0].Dossier[0].subBewijs[0].subVereenvoudigd[0].subBoxes[0].sub3[0].chBox3[0]
xfa[0].form[0].KindEnGezin[0].Dossier[0].subBewijs[0].subVereenvoudigd[0].subBoxes[0].sub1[0].chBox1[0]
xfa[0].form[0].KindEnGezin[0].Dossier[0].subVergunning[0].ddReden[0]
xfa[0].form[0].KindEnGezin[0].Dossier[0].subKinderopvangLoc[0].txtNaam[0]
xfa[0].form[0].KindEnGezin[0].Dossier[0].subKinderopvangLoc[0].subAdres[0].txtStraat[0]
xfa[0].form[0].KindEnGezin[0].Dossier[0].subKinderopvangLoc[0].subAdres[0].txtNummer[0]
xfa[0].form[0].KindEnGezin[0].Dossier[0].subKinderopvangLoc[0].subAdres[0].ddPostcode[0]
xfa[0].form[0].KindEnGezin[0].Dossier[0].subKinderopvangLoc[0].subAantalStart[0].numAantal[0]
xfa[0].form[0].KindEnGezin[0].Dossier[0].subKinderopvangLoc[0].subAantalStart[0].dtStart[0]
xfa[0].form[0].KindEnGezin[0].Dossier[0].subVerantwoordelijke[0].subVerantwoordelijke[0].txtNaam[0]
xfa[0].form[0].KindEnGezin[0].Dossier[0].subVerantwoordelijke[0].subVerantwoordelijke[0].txtVoornaam[0]
xfa[0].form[0].KindEnGezin[0].Dossier[0].subVerantwoordelijke[0].subVerantwoordelijke[0].#subform[0].dtGeboorte[0]
xfa[0].form[0].KindEnGezin[0].Dossier[0].subVerantwoordelijke[0].subVerantwoordelijke[0].#subform[0].txtRijksregisterNr[0]
xfa[0].form[0].KindEnGezin[0].Dossier[0].subVerantwoordelijke[0].subVerantwoordelijke[0].txtEmail[0]
xfa[0].form[0].KindEnGezin[0].Dossier[0].subVerantwoordelijke[0].subVerantwoordelijke[0].txtTel[0]
xfa[0].form[0].KindEnGezin[0].Dossier[0].subVerantwoordelijke[0].subVerantwoordelijke[0].ddDiploma[0]

'Wat is beroepsmatige opvang?o Het opvoeden, bijdragen aan de ontwikkeling en het verzorgen van kinderen door personen die dat als beroep en tegen betaling doen.o Wat in de praktijk gebeurt is hiervoor doorslaggevend, niet de naam die men aan zijn activiteit geeft.Wat is geen beroepsmatige opvang?o De opvoeding, bijdrage aan de ontwikkeling en verzorging van het kind door de ouder(s) of door diegene(n) die de ouderlijke taak op zich nemen (pleeggezinnen, voogden,…).o De opvang die men informeel en vrijwillig regelt om elkaar te helpen. Bijvoorbeeld: gezinnen die beurtelings elkaars kinderen opvangen, vrijwillige hulp van buren of kennissen, opvang door grootouders. In deze situaties geldt de maximale verantwoordelijkheid van de ouder of diegene die de ouderlijke verantwoordelijkheid draagt. o Iemand die af en toe buurkindjes opvangt, en daar een beperkte kostenvergoeding voor ontvangt, maar zich hiertoe duidelijk niet beroepsmatig organiseert.' Deze locatie valt niet onder de vergunningsplicht. Het is verplicht beide opties te selecteren.
'Kinderopvang impliceert dat er voor betaald wordt. Dus ook voor:o een werkgever die aan zijn werknemer gratis kinderopvang aanbiedt; want de werkgever betaalt hiervoor. o een individueel verminderd inkomenstarief of (zeer uitzonderlijk) gratis kinderopvang, want de organisator van kinderopvang of een derde (bv. de Vlaamse overheid, een OCMW) betaalt hiervoor.' Deze locatie valt niet onder de vergunningsplicht. Het is verplicht beide opties te selecteren.
subKinderopvang.chBeroepsmatig[0]
subKinderopvang.chTegenBetaling[0]
sKinderopvang
Nieuwe aanvraag na niet-toekenning vergunning
Nieuwe aanvraag na opheffing vergunning
Nieuwe opvanglocatie
Overname van meerdere opvanglocaties
Overname van één opvanglocatie
Verhuizing
Wijziging type locatie
Wijziging van de rechtsvorm
6
5
1
11
2
4
7
3
Dit veld is verplicht.
Dit veld is verplicht.
'Een kinderopvanglocatie heeft steeds een organisator die moet beschikken over een ondernemingsnummer vooraleer een aanvraag kan ingediend worden. De organisator is de natuurlijke persoon, de feitelijke vereniging of de rechtspersoon die de kinderopvang organiseert.Het is de organisator die de vergunning moet aanvragen en aan wie de vergunning voor de kinderopvanglocatie wordt toegekend. Hij draagt de eindverantwoordelijkheid voor alle aspecten met betrekking tot kinderopvang. Hij is verantwoordelijk voor het naleven van de vergunningsvoorwaarden en kan gesanctioneerd worden wanneer dit niet gebeurt.De maatschappelijke zetel van een rechtspersoon is het adres dat in de statuten van die rechtspersoon is opgenomen en waar de rechtspersoon is gevestigd. Dit adres bepaalt de juridische woonplaats en de nationaliteit.Voor natuurlijke personen is de maatschappelijke zetel het domicilieadres van de persoon.Voor feitelijke verenigingen is dit het adres dat vermeld staat in de samenwerkingsovereenkomst.' Gelieve aan te duiden of de organisator reeds kinderopvanglocaties met een vergunning heeft
'Een kinderopvanglocatie heeft steeds een organisator die moet beschikken over een ondernemingsnummer vooraleer een aanvraag kan ingediend worden. De organisator is de natuurlijke persoon, de feitelijke vereniging of de rechtspersoon die de kinderopvang organiseert.Het is de organisator die de vergunning moet aanvragen en aan wie de vergunning voor de kinderopvanglocatie wordt toegekend. Hij draagt de eindverantwoordelijkheid voor alle aspecten met betrekking tot kinderopvang. Hij is verantwoordelijk voor het naleven van de vergunningsvoorwaarden en kan gesanctioneerd worden wanneer dit niet gebeurt.De maatschappelijke zetel van een rechtspersoon is het adres dat in de statuten van die rechtspersoon is opgenomen en waar de rechtspersoon is gevestigd. Dit adres bepaalt de juridische woonplaats en de nationaliteit.Voor natuurlijke personen is de maatschappelijke zetel het domicilieadres van de persoon.Voor feitelijke verenigingen is dit het adres dat vermeld staat in de samenwerkingsovereenkomst.' Gelieve aan te duiden of de organisator reeds kinderopvanglocaties met een vergunning heeft
subCheckVergunning.rbListVergunning[0].chJa[0]
subCheckVergunning.rbListVergunning[0].chNeen[0]
sCheckVergunning
Autonome vereniging
Europese instelling
Feitelijke vereniging/Maatschap
Gemeenschapsonderwijs
Gemeentebestuur/Stadsbestuur/Provinciebestuur
Instelling openbaar nut
Natuurlijk persoon
OCMW
Projectvereniging
Universitaire Instelling Openbaar
Universitaire Instelling Privé
Vennootschap
Vennootschap onder firma (VOF)
Vereniging van OCMW/gemeente
vzw
14
2
11
3
4
12
10
6
15
7
8
1
5
13
9
Dit veld is verplicht.
Dit veld is verplicht.
Dit veld is verplicht.
'Een organisator die minimaal 12 vergunningen van dezelfde opvangvorm heeft als waarvoor hij een vergunning aanvraagt, mag gebruik maken van een vereenvoudigde procedure, tenzij Kind en Gezin deze toestemming heeft ontnomen.' Gelieve aan te duiden of de organisator reeds 12 vergunningen van dit type heeft.
'Een organisator die minimaal 12 vergunningen van dezelfde opvangvorm heeft als waarvoor hij een vergunning aanvraagt, mag gebruik maken van een vereenvoudigde procedure, tenzij Kind en Gezin deze toestemming heeft ontnomen.' Gelieve aan te duiden of de organisator reeds 12 vergunningen van dit type heeft.
sub12Vergunningen.rbList12Vergunningen[0].chJa[0]
sub12Vergunningen.rbList12Vergunningen[0].chNeen[0]
s12Vergunningen
Dit veld is verplicht.
Dit veld is verplicht.
Dit veld is verplicht.
Dit veld is verplicht.
'Heeft de feitelijke vereniging een eigen ondernemingsnummer?' Gelieve aan te duiden of de feitelijke vereniging een eigen ondernemingsnummer heeft.
'Heeft de feitelijke vereniging een eigen ondernemingsnummer?' Gelieve aan te duiden of de feitelijke vereniging een eigen ondernemingsnummer heeft.
Dit veld is verplicht.
Dit veld is verplicht.
Autonome vereniging
Europese instelling
Feitelijke vereniging/Maatschap
Gemeenschapsonderwijs
Gemeentebestuur/Stadsbestuur/Provinciebestuur
Instelling openbaar nut
Natuurlijk persoon
OCMW
Projectvereniging
Universitaire Instelling Openbaar
Universitaire Instelling Privé
Vennootschap
Vennootschap onder firma (VOF)
Vereniging van OCMW/gemeente
vzw
14
2
11
3
4
12
10
6
15
7
8
1
5
13
9
Dit veld is verplicht.
Dit veld is verplicht.
Dit veld is verplicht.
Autonome vereniging
Europese instelling
Feitelijke vereniging/Maatschap
Gemeenschapsonderwijs
Gemeentebestuur/Stadsbestuur/Provinciebestuur
Instelling openbaar nut
Natuurlijk persoon
OCMW
Projectvereniging
Universitaire Instelling Openbaar
Universitaire Instelling Privé
Vennootschap
Vennootschap onder firma (VOF)
Vereniging van OCMW/gemeente
vzw
14
2
11
3
4
12
10
6
15
7
8
1
5
13
9
Dit veld is verplicht.
Dit veld is verplicht.
subFeitelijkeVer.rbListOndernemingsNr[0].chJa[0]
subFeitelijkeVer.rbListOndernemingsNr[0].chNeen[0]
sFeitelijke
Dit veld is verplicht.
Dit veld is verplicht.
Dit veld is verplicht.
Dit veld is verplicht.
'Geslacht' Geslacht is een verplicht veld.
'Geslacht' Geslacht is een verplicht veld.
subGeslacht.chMan[0]
subGeslacht.chVrouw[0]
sBegeleider_0Geslacht
'Is de kinderopvanglocatie waarvoor je een vergunning aanvraagt gelegen in het tweetalig gebied Brussel-Hoofdstad?' Gelieve aan te duiden of de kinderopvanglocatie gelegen is in het Brussels Hoofdstedelijk gewest.
'Is de kinderopvanglocatie waarvoor je een vergunning aanvraagt gelegen in het tweetalig gebied Brussel-Hoofdstad?' Gelieve aan te duiden of de kinderopvanglocatie gelegen is in het Brussels Hoofdstedelijk gewest.
'In het tweetalig gebied Brussel-Hoofdstad is Kind en Gezin voor organisatoren met rechtspersoonlijkheid enkel bevoegd voor de ééntalig Nederlandstalig georganiseerde kinderopvang. Hoe je georganiseerd bent blijkt uit je statuten, je contracten, je huishoudelijk reglement, … . Deze documenten moeten in het Nederlands zijn opgesteld.' Gelieve aan te duiden of als organisator wel of niet ééntalig Nederlandstalig georganiseerd bent.
'In het tweetalig gebied Brussel-Hoofdstad is Kind en Gezin voor organisatoren met rechtspersoonlijkheid enkel bevoegd voor de ééntalig Nederlandstalig georganiseerde kinderopvang. Hoe je georganiseerd bent blijkt uit je statuten, je contracten, je huishoudelijk reglement, … . Deze documenten moeten in het Nederlands zijn opgesteld.' Gelieve aan te duiden of als organisator wel of niet ééntalig Nederlandstalig georganiseerd bent.
subEentaligNl.rbListEentalig[0].chJa[0]
subEentaligNl.rbListEentalig[0].chNeen[0]
sEentalig
subBrussels.rbListBrussels[0].chJa[0]
subBrussels.rbListBrussels[0].chNeen[0]
sBrusselsHfdst
Dit veld is verplicht.
Dit veld is verplicht.
Dit veld is verplicht.
Dit veld is verplicht.
Dit veld is verplicht.
Dit veld is verplicht.
Dit veld is verplicht.
Dit veld is verplicht.
Dit veld is verplicht.
Dit veld is verplicht.
Dit veld is verplicht.
'Geslacht' Geslacht is een verplicht veld.
'Geslacht' Geslacht is een verplicht veld.
subGeslacht.chMan[0]
subGeslacht.chVrouw[0]
sVerantwGeslacht
Dit veld is verplicht.
Dit veld is verplicht.
Bachelor  Kleuter, Lager, Secundair onderwijs, Gezinswetens., Maats. Veiligh., Orthoped., Soc. werk, Soc. readaptatiewetenschappen, Toegep. Psycho.
Bachelor  Pedagogie van het jonge kind
Bachelor  Verpleegkunde (A1) en vroedkunde
Bachelor Ander 
Bachelor Ander in combinatie met diploma leraar
Bachelor Ergotherapie, revalidatiewetenschappen en kinesitherapie, audiologie en logopedie 
Bachelor Studiegebied Psychologie en Pedagogische wetenschappen 
Geen diploma secundair onderwijs of diploma BUSO  
Hoger beroepsonderwijs Ander 
Hoger beroepsonderwijs Soc-agogisch werk (Assistent id psychologie, Maatschappelijk werk, Orthopedagogie, Personeelswerk, Soc-cult. werk, Syndicaal werk) 
Hoger beroepsonderwijs Verpleegkunde (graduaat of A2 verpleegkunde of derde jaar van de vierde graad) 
Master Ander 
Master Ander in combinatie met diploma leraar
Master Arts jeugdgezondheidszorg 
Master Ergotherapie, revalidatiewetenschappen en kinesitherapie, audiologie en logopedie 
Master Studiegebied Psychologie en Pedagogische wetenschappen 
Master Verpleegkunde en vroedkunde 
Niet gelijkgeschakeld buitenlands diploma  
Secundair onderwijs ASO 
Secundair onderwijs BSO Ander
Secundair onderwijs BSO Begeleider kinderopvang (kinderzorg / begeleider in de kinderopvang of volwassenenonderwijs en gelijkgestelde opleidingen, examencommissie kinderverzorging, naamloos jaar met leerplan kinderzorg, duaal traject
Secundair onderwijs KSO 
Secundair onderwijs TSO Ander
Secundair onderwijs TSO Gezondheids- en Welzijnswetenschappen (vroeger  Verpleegaspirant)
Secundair onderwijs TSO Internaats- of Leefgroepenwerking (secundair-na-secundair / 3e graad)
Secundair onderwijs TSO Jeugd- en Gehandicaptenzorg (vroeger Bijzondere Jeugdzorg)
Secundair onderwijs TSO Sociale en Technische wetenschappen
14
26
18
19
27
29
16
2
13
25
12
23
28
32
30
21
31
1
11
4
3
10
9
7
8
6
5
Dit veld is verplicht.
1ste 2 jr bachelor of min. 120 studiep.-Ped. Jonge knd, Kleuter, Lager, Sec. onderwijs, Gezinswet., Maats. Veiligh., Orthoped., Soc. werk, Soc. Readapt., Toegep. Psycho., Verpleegk. en studiegeb. psycho en ped. Wetens., vroedkunde, ergo, revalidatiewetens. en kine, audio- en logopedie
Certificaat volwassenenonderwijs-Attest/bewijs van beroepskwalificatie kinderbegeleider baby's en peuters
Certificaat volwassenenonderwijs-Attest/certificaat kinderbegeleider baby's en peuters
Certificaat volwassenenonderwijs-Begeleider BKO
Certificaat volwassenenonderwijs-Begeleider kinderopvang / kinderzorg
Certificaat volwassenenonderwijs-Jeugd- en Gehandicaptenzorg
Deelcert. volw.onderwijs-1ste twee jaren of minstens tweederde van de modules van de graduaatsopleiding orthopedagogie
Deelcert. volw.onderwijs-Attest opleiding begeleider BKO
Deelcert. volw.onderwijs-Kinderwerker Sociale School Heverlee
Deelcert. volw.onderwijs-Startopleiding BKO
Erkenning Europese beroepskwalificatie - kinderbegeleider
Erkenning Europese beroepskwalificatie - verantwoordelijke tot 18 plaatsen
Erkenning Europese beroepskwalificatie - verantwoordelijke vanaf 19 plaatsen
Ervaringsbewijs-Begeleider BKO
K&G attesten-Afwijking kwalificatie begeleider
K&G attesten-Afwijking kwalificatie verantwoordelijke
K&G attesten-Afwijking module gezinsopvang - kennismaken met de gezinsopvang
K&G attesten-Afwijking module gezinsopvang - werken in de kinderopvang
Leren en werken-Deeltijds Beroepsonderwijs/opl. begeleider kinderopvang
Modules gezinsopvang-Kennismaken met de gezinsopvang
Modules gezinsopvang-Kennismakingstraject gezinsopvang (VCOK)
Modules gezinsopvang-Werken in de kinderopvang
Opleiding kinderbegeleider-Ondernemersdiploma kinderbegeleider baby's en peuters door Syntra
Opleiding verantw.-Cursus Dagopvang jonge kinderen (TNA  Antwerpen)
Opleiding verantw.-Cursus Verantw. part. kinderdagverblijven (VSPW Kortrijk)
Opleiding verantw.-Ondernemersdiploma Verantw. Kinderopvang door Syntra of Beheerder Particuliere Opvanginstelling (VIZO/SYNTRA)
Opleiding verantw.-Opleidings- en tewerkstellingstraject migrantenvrouwen (VBJK)
Opleiding verantw.-Postgraduaat verantw./leidinggevende in de kinderopvang
14
29
28
6
5
7
4
1
3
2
23
24
25
8
18
19
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'De contactpersoon voor de ouders is de persoon die door de organisator is aangesteld om informatie over deze kinderopvanglocatie te geven aan de ouders . Het is ook de persoon die gezinnen kunnen contacteren als ze hun kind willen inschrijven in de opvang.De gegevens van deze persoon zullen worden getoond op de website van Kind en Gezin als de vergunning wordt toegekend.' Gelieve aan te duiden of de contactpersoon dezelfde persoon als de verantwoordelijke is.
'De contactpersoon voor de ouders is de persoon die door de organisator is aangesteld om informatie over deze kinderopvanglocatie te geven aan de ouders . Het is ook de persoon die gezinnen kunnen contacteren als ze hun kind willen inschrijven in de opvang.De gegevens van deze persoon zullen worden getoond op de website van Kind en Gezin als de vergunning wordt toegekend.' Gelieve aan te duiden of de contactpersoon dezelfde persoon als de verantwoordelijke is.
subCheck.rbListPersoon[0].chZelfde[0]
subCheck.rbListPersoon[0].chAndere[0]
sZelfdeContact
Dit veld is verplicht.
Dit veld is verplicht.
Dit veld is verplicht.
Dit veld is verplicht.
'De kinderbegeleider is dezelfde als de verantwoordelijke' Gelieve aan te duiden of de kinderbegeleider dezelfde persoon als de verantwoordelijke is.
'De kinderbegeleider is een andere persoon dan de verantwoordelijke' Gelieve aan te duiden of de kinderbegeleider dezelfde persoon als de verantwoordelijke is.
subCheck.rbListPersoon[0].chZelfde[0]
subCheck.rbListPersoon[0].chAndere[0]
sZelfdeBegel
Dit veld is verplicht.
Dit veld is verplicht.
Dit veld is verplicht.
Dit veld is verplicht.
'Geslacht' Geslacht is een verplicht veld.
'Geslacht' Geslacht is een verplicht veld.
subGeslacht.chMan[0]
subGeslacht.chVrouw[0]
sBegeleider_0Geslacht
'Ja' Gelieve aan te duiden of deze kinderbegeleider over een attast van draagkracht beschikt.
'Neen' Gelieve aan te duiden of deze kinderbegeleider over een attast van draagkracht beschikt.
subDraagkracht.rbListDraagkracht[0].chJa[0]
subDraagkracht.rbListDraagkracht[0].chNeen[0]
sDraagkracht
Bachelor  Kleuter, Lager, Secundair onderwijs, Gezinswetens., Maats. Veiligh., Orthoped., Soc. werk, Soc. readaptatiewetenschappen, Toegep. Psycho.
Bachelor  Pedagogie van het jonge kind
Bachelor  Verpleegkunde (A1) en vroedkunde
Bachelor Ander 
Bachelor Ander in combinatie met diploma leraar
Bachelor Ergotherapie, revalidatiewetenschappen en kinesitherapie, audiologie en logopedie 
Bachelor Studiegebied Psychologie en Pedagogische wetenschappen 
Geen diploma secundair onderwijs of diploma BUSO  
Hoger beroepsonderwijs Ander 
Hoger beroepsonderwijs Soc-agogisch werk (Assistent id psychologie, Maatschappelijk werk, Orthopedagogie, Personeelswerk, Soc-cult. werk, Syndicaal werk) 
Hoger beroepsonderwijs Verpleegkunde (graduaat of A2 verpleegkunde of derde jaar van de vierde graad) 
Master Ander 
Master Ander in combinatie met diploma leraar
Master Arts jeugdgezondheidszorg 
Master Ergotherapie, revalidatiewetenschappen en kinesitherapie, audiologie en logopedie 
Master Studiegebied Psychologie en Pedagogische wetenschappen 
Master Verpleegkunde en vroedkunde 
Niet gelijkgeschakeld buitenlands diploma  
Secundair onderwijs ASO 
Secundair onderwijs BSO Ander
Secundair onderwijs BSO Begeleider kinderopvang (kinderzorg / begeleider in de kinderopvang of volwassenenonderwijs en gelijkgestelde opleidingen, examencommissie kinderverzorging, naamloos jaar met leerplan kinderzorg, duaal traject
Secundair onderwijs KSO 
Secundair onderwijs TSO Ander
Secundair onderwijs TSO Gezondheids- en Welzijnswetenschappen (vroeger  Verpleegaspirant)
Secundair onderwijs TSO Internaats- of Leefgroepenwerking (secundair-na-secundair / 3e graad)
Secundair onderwijs TSO Jeugd- en Gehandicaptenzorg (vroeger Bijzondere Jeugdzorg)
Secundair onderwijs TSO Sociale en Technische wetenschappen
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Dit veld is verplicht.
1ste 2 jr bachelor of min. 120 studiep.-Ped. Jonge knd, Kleuter, Lager, Sec. onderwijs, Gezinswet., Maats. Veiligh., Orthoped., Soc. werk, Soc. Readapt., Toegep. Psycho., Verpleegk. en studiegeb. psycho en ped. Wetens., vroedkunde, ergo, revalidatiewetens. en kine, audio- en logopedie
Certificaat volwassenenonderwijs-Attest/bewijs van beroepskwalificatie kinderbegeleider baby's en peuters
Certificaat volwassenenonderwijs-Attest/certificaat kinderbegeleider baby's en peuters
Certificaat volwassenenonderwijs-Begeleider BKO
Certificaat volwassenenonderwijs-Begeleider kinderopvang / kinderzorg
Certificaat volwassenenonderwijs-Jeugd- en Gehandicaptenzorg
Deelcert. volw.onderwijs-1ste twee jaren of minstens tweederde van de modules van de graduaatsopleiding orthopedagogie
Deelcert. volw.onderwijs-Attest opleiding begeleider BKO
Deelcert. volw.onderwijs-Kinderwerker Sociale School Heverlee
Deelcert. volw.onderwijs-Startopleiding BKO
Erkenning Europese beroepskwalificatie - kinderbegeleider
Erkenning Europese beroepskwalificatie - verantwoordelijke tot 18 plaatsen
Erkenning Europese beroepskwalificatie - verantwoordelijke vanaf 19 plaatsen
Ervaringsbewijs-Begeleider BKO
K&G attesten-Afwijking kwalificatie begeleider
K&G attesten-Afwijking kwalificatie verantwoordelijke
K&G attesten-Afwijking module gezinsopvang - kennismaken met de gezinsopvang
K&G attesten-Afwijking module gezinsopvang - werken in de kinderopvang
Leren en werken-Deeltijds Beroepsonderwijs/opl. begeleider kinderopvang
Modules gezinsopvang-Kennismaken met de gezinsopvang
Modules gezinsopvang-Kennismakingstraject gezinsopvang (VCOK)
Modules gezinsopvang-Werken in de kinderopvang
Opleiding kinderbegeleider-Ondernemersdiploma kinderbegeleider baby's en peuters door Syntra
Opleiding verantw.-Cursus Dagopvang jonge kinderen (TNA  Antwerpen)
Opleiding verantw.-Cursus Verantw. part. kinderdagverblijven (VSPW Kortrijk)
Opleiding verantw.-Ondernemersdiploma Verantw. Kinderopvang door Syntra of Beheerder Particuliere Opvanginstelling (VIZO/SYNTRA)
Opleiding verantw.-Opleidings- en tewerkstellingstraject migrantenvrouwen (VBJK)
Opleiding verantw.-Postgraduaat verantw./leidinggevende in de kinderopvang
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'Ja' Gelieve aan te duiden of er ook kinderopvang 's nachts zal worden aangeboden.
'Neen' Gelieve aan te duiden of er ook kinderopvang 's nachts zal worden aangeboden.
nacht.rbListNacht[0].chJa[0]
nacht.rbListNacht[0].chNeen[0]
sNacht
'Ja' Gelieve aan te duiden of er ook buitenschoolse opvang zal worden aangeboden.
'Neen' Gelieve aan te duiden of er ook buitenschoolse opvang zal worden aangeboden.
buitenschools.rbListBuitenschools[0].chJa[0]
buitenschools.rbListBuitenschools[0].chNeen[0]
sBuitenschools
'Ja' Gelieve aan te duiden of de kinderopvanglocatie zal voldoen aan de voorwaarden voor de basissubsidie.
'Neen' Gelieve aan te duiden of de kinderopvanglocatie zal voldoen aan de voorwaarden voor de basissubsidie.
basis.rbListBasis[0].chJa[0]
basis.rbListBasis[0].chNeen[0]
sBasis
'Ja' Gelieve aan te duiden of de kinderopvanglocatie zal voldoen aan de voorwaarden voor de subsidie voor de prijs op basis vh inkomen.
'Neen' Gelieve aan te duiden of de kinderopvanglocatie zal voldoen aan de voorwaarden voor de subsidie voor de prijs op basis vh inkomen.
inkomen.rbListPrijs[0].chJa[0]
inkomen.rbListPrijs[0].chNeen[0]
sPrijs
'Ja' Gelieve aan te duiden of de kinderopvanglocatie zal voldoen aan de voorwaarden voor de plussubsidie.
'Neen' Gelieve aan te duiden of de kinderopvanglocatie zal voldoen aan de voorwaarden voor de plussubsidie.
plus.rbListPlus[0].chJa[0]
plus.rbListPlus[0].chNeen[0]
sPlus
'Ja' Gelieve aan te duiden of de kinderopvanglocatie zal voldoen aan de voorwaarden voor de subsidie voor ruimere openingsmomenten.
'Neen' Gelieve aan te duiden of de kinderopvanglocatie zal voldoen aan de voorwaarden voor de subsidie voor ruimere openingsmomenten.
rom.rbListRom[0].chJa[0]
rom.rbListRom[0].chNeen[0]
sRom
'Ja' Gelieve aan te duiden of de kinderopvanglocatie zal voldoen aan de voorwaarden voor de subsidie voor dringende kinderopvang.
'Neen' Gelieve aan te duiden of de kinderopvanglocatie zal voldoen aan de voorwaarden voor de subsidie voor dringende kinderopvang.
dop.rbListDop[0].chJa[0]
dop.rbListDop[0].chNeen[0]
sDop
'Ja' Gelieve aan te duiden of de kinderbegeleiders zullen werken volgens het sociaal statuut voor onthaalouders.
'Neen' Gelieve aan te duiden of de kinderbegeleiders zullen werken volgens het sociaal statuut voor onthaalouders.
sociaal.rbListSociaal[0].chJa[0]
sociaal.rbListSociaal[0].chNeen[0]
sSociaal
'Ja' Gelieve aan te duiden of in deze kinderopvanglocatie enkel kinderen zullen worden opgevangen die al naar school gaan.
'Neen' Gelieve aan te duiden of in deze kinderopvanglocatie enkel kinderen zullen worden opgevangen die al naar school gaan.
reedsSchool.rbListReedsSchool[0].chJa[0]
reedsSchool.rbListReedsSchool[0].chNeen[0]
sReedsSchool
'Ja' Gelieve indicatie IKT-MIX aan te duiden.
'Neen' Gelieve indicatie IKT-MIX aan te duiden.
rbListIktMix.chJa[0]
rbListIktMix.chNeen[0]
sIktMix
Dit veld is verplicht.
' ' Verplicht de verklaring voor werkingsvoorwaarden te selecteren.
subWerkingsvoorwaarden.chWerkingsvoorwaarden[0]
sWerkingsvoorwaarden
'chRisicoAnalyse' Verplicht de verklaring voor risicoanalyse te selecteren.
subRisicoAnalyse.chRisicoAnalyse[0]
sRisicoAnalyse
'chKennismakingsattest' Verplicht de verklaring voor een attest kennismaking kinderopvang te selecteren.
subKennismakingsattest.chKennismakingsattest[0]
sKennismakingsattest
'chBezoekMeerderjarigen' Verplicht de verklaring voor meerderjarige personen te selecteren.
subBezoekMeerderjarigen.chBezoekMeerderjarigen[0]
sBezoekMeerderjarigen
'chBrandveiligheidsvoorschrift' Verplicht de verklaring voor het brandveiligheidsvoorschrift te selecteren.
subBrandveiligheidsvoorschrift.chBrandveiligheidsvoorschrift[0]
sBrandveiligheid
'chInfrastructuur' Verplicht de verklaring voor de infrastructuur te selecteren.
subInfrastructuur.chInfrastructuur[0]
sInfrastructuur
'chGeenWijzigingInPraktijk' Verplicht de verklaring te selecteren dat er niets wijzigt aan de organisatie.
subGeenWijzigingInPraktijk.chGeenWijzigingInPraktijk[0]
sGeenWijzigingInPraktijk
'chSamenwerking' Verplicht de verklaring over de samenwerkingsovereenkomst te selecteren.
subSamenwerking.chSamenwerking[0]
sSamenwerking
'chMin18' Verplicht een optie te selecteren.
'chPlus18' Verplicht een optie te selecteren.
'chMin18' Verplicht een optie te selecteren.
'chMin18' Verplicht een optie te selecteren.
sub18Extra.subSyntra[0].chMin18[0]
sub18Extra.subAfwijking[0].chMin18[0]
s18Extra
subAttestOrganisatorischBeheer.subMin18[0].chMin18[0]
subAttestOrganisatorischBeheer.subPlus18[0].#subform[0].chPlus18[0]
sAttestOrganisatorischBeheer
'Het is mogelijk om een aantal of alle verplichte bewijsstukken elektronisch aan de aanvraag te koppelen. Zodra je 1 document elektronisch toevoegt, klik je op ‘Ik voeg bewijsstukken elektronisch toe aan deze aanvraag.’Overblijvende bewijsstukken kan je per post bezorgen. ' Het is verplicht 1 van de opties te selecteren.
1
Dit veld is verplicht.
1
Dit veld is verplicht.
1
Dit veld is verplicht.
1
Dit veld is verplicht.
1
Dit veld is verplicht.
1
Dit veld is verplicht.
1
Dit veld is verplicht.
1
Dit veld is verplicht.
1
Dit veld is verplicht.
'Het is mogelijk om een aantal of alle verplichte bewijsstukken elektronisch aan de aanvraag te koppelen. Zodra je 1 document elektronisch toevoegt, klik je op ‘Ik voeg bewijsstukken elektronisch toe aan deze aanvraag.’Overblijvende bewijsstukken kan je per post bezorgen. ' Het is verplicht 1 van de opties te selecteren.
subKeuze.subCheckElektr[0].chElektr[0]
subKeuze.subCheckPost[0].chPerPost[0]
sKeuze
'Het uittreksel uit het strafregister:  · van een organisator natuurlijk persoon: model 596.2Sv op naam van de natuurlijk persoon · van een organisator rechtspersoon, openbaar bestuur: uittreksel uit het centraal strafregister op naam van de rechtspersoon · van een organisator feitelijke vereniging: model 596.2Sv op naam van de natuurlijk persoon van alle leden van de feitelijke vereniging · van de verantwoordelijken, kinderbegeleiders en meerderjarige personen: model 596.2Sv Bij de aanvraag van de vergunning mag het uittreksel uit het strafregister van: · de organisator niet ouder zijn dan 3 maanden, tenzij de organisator al een vergunning heeft. · de verantwoordelijke niet ouder zijn dan 3 maanden, tenzij de verantwoordelijke al actief is als verantwoordelijke in een andere kinderopvanglocatie van de organisator.  · de kinderbegeleider niet ouder zijn dan 3 maanden (aanvraag gezinsopvang)  ' Verplicht alle bewijsstukken van de vereenvoudigde procedure te selecteren..
sub2.chBox2[0]
VereenvoudigdBewijs_2
'Het uittreksel uit het strafregister:  · van een organisator natuurlijk persoon: model 596.2Sv op naam van de natuurlijk persoon · van een organisator rechtspersoon, openbaar bestuur: uittreksel uit het centraal strafregister op naam van de rechtspersoon · van een organisator feitelijke vereniging: model 596.2Sv op naam van de natuurlijk persoon van alle leden van de feitelijke vereniging · van de verantwoordelijken, kinderbegeleiders en meerderjarige personen: model 596.2Sv Bij de aanvraag van de vergunning mag het uittreksel uit het strafregister van: · de organisator niet ouder zijn dan 3 maanden, tenzij de organisator al een vergunning heeft. · de verantwoordelijke niet ouder zijn dan 3 maanden, tenzij de verantwoordelijke al actief is als verantwoordelijke in een andere kinderopvanglocatie van de organisator.  · de kinderbegeleider niet ouder zijn dan 3 maanden (aanvraag gezinsopvang)  ' Verplicht alle bewijsstukken van de vereenvoudigde procedure te selecteren..
sub3.chBox3[0]
VereenvoudigdBewijs_3
'Het uittreksel uit het strafregister:  · van een organisator natuurlijk persoon: model 596.2Sv op naam van de natuurlijk persoon · van een organisator rechtspersoon, openbaar bestuur: uittreksel uit het centraal strafregister op naam van de rechtspersoon · van een organisator feitelijke vereniging: model 596.2Sv op naam van de natuurlijk persoon van alle leden van de feitelijke vereniging · van de verantwoordelijken, kinderbegeleiders en meerderjarige personen: model 596.2Sv Bij de aanvraag van de vergunning mag het uittreksel uit het strafregister van: · de organisator niet ouder zijn dan 3 maanden, tenzij de organisator al een vergunning heeft. · de verantwoordelijke niet ouder zijn dan 3 maanden, tenzij de verantwoordelijke al actief is als verantwoordelijke in een andere kinderopvanglocatie van de organisator.  · de kinderbegeleider niet ouder zijn dan 3 maanden (aanvraag gezinsopvang)  ' Verplicht alle bewijsstukken van de vereenvoudigde procedure te selecteren..
sub6.chBox6[0]
VereenvoudigdBewijs_6
'Het uittreksel uit het strafregister:  · van een organisator natuurlijk persoon: model 596.2Sv op naam van de natuurlijk persoon · van een organisator rechtspersoon, openbaar bestuur: uittreksel uit het centraal strafregister op naam van de rechtspersoon · van een organisator feitelijke vereniging: model 596.2Sv op naam van de natuurlijk persoon van alle leden van de feitelijke vereniging · van de verantwoordelijken, kinderbegeleiders en meerderjarige personen: model 596.2Sv Bij de aanvraag van de vergunning mag het uittreksel uit het strafregister van: · de organisator niet ouder zijn dan 3 maanden, tenzij de organisator al een vergunning heeft. · de verantwoordelijke niet ouder zijn dan 3 maanden, tenzij de verantwoordelijke al actief is als verantwoordelijke in een andere kinderopvanglocatie van de organisator.  · de kinderbegeleider niet ouder zijn dan 3 maanden (aanvraag gezinsopvang)  ' Verplicht alle bewijsstukken van de vereenvoudigde procedure te selecteren..
sub7.chBox7[0]
VereenvoudigdBewijs_7
'De regels voor het bestuur van de feitelijke vereniging worden bepaald door de samenwerkingsovereenkomst van de feitelijke vereniging.' Verplicht alle bewijsstukken van de vereenvoudigde procedure te selecteren..
sub9.chBox9[0]
VereenvoudigdBewijs_9
'Het advies infrastructuur is een document opgemaakt door Zorginspectie, waarin wordt verklaard of de kinderopvanglocatie al of niet voldoet aan de voorwaarden over de infrastructuur. Dit attest moet aangevraagd worden bij Zorginspectie. ' Verplicht alle bewijsstukken van de vereenvoudigde procedure te selecteren..
sub1.chBox1[0]
VereenvoudigdBewijs_1
'Alle groepsopvang moet een brandveiligheidsattest A of B hebben. Een A-attest bevat geen opmerkingen, een B-attest wel. Zowel een A-attest als een B-attest komen in aanmerking voor een vergunning.Dit attest wordt uitgereikt door de burgemeester op advies van de brandweer. Het attest is beperkt geldig en moet tijdig worden vernieuwd.Een brandveiligheidsattest C geeft aan dat de kinderopvanglocatie niet voldoet aan de brandveiligheidsnormen. In dat geval kan er geen vergunning worden toegekend.' Verplicht alle bewijsstukken van de vereenvoudigde procedure te selecteren..
sub5.chBox5[0]
VereenvoudigdBewijs_5
'De regels voor het bestuur van de feitelijke vereniging worden bepaald door de samenwerkingsovereenkomst van de feitelijke vereniging.' Verplicht alle bewijsstukken van de vereenvoudigde procedure te selecteren..
sub4.chBox4[0]
VereenvoudigdBewijs_4
'Een opportuniteitsadvies lokaal bestuur.' Verplicht alle bewijsstukken van de vereenvoudigde procedure te selecteren..
subOpportuniteitsadviesLokaalBestuur.chOpportuniteitsadviesLokaalBestuur[0]
VereenvoudigdBewijs_OppLokBest
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