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Referentiekader beheer en organisatie 
 
Het beheer en organisatie van een kinderopvang omvat onderling samenhangende thema's: infrastructuur, kwaliteitszorg, veiligheid en gezondheid; pedagogisch 
beleid en samenwerking. Bekijk zeker ook deze referentiekaders.  

Regelgeving: Vergunningsbesluit Kinderopvang Baby’s en Peuters 

Vergunningsvoorwaarde Doelstelling Meer informatie? 

Art.5-49 
 
• De organisator is 21 jaar.  

o bij een rechtspersoon: één of meerdere 
personen die handelingsbekwaam zijn om 
de rechtspersoon te vertegenwoordigen. 

• De organisator heeft de integriteit en 
geschiktheid om op een rechtmatige manier, 
rekening houdend met geldende normen en 
waarden, kwaliteitsvolle kinderopvang te 
organiseren.  

o Dat blijkt onder meer uit een uittreksel uit 
het strafregister.  
 Bij een rechtspersoon: een 

uittreksel uit het centraal 
strafregister op naam van de 
rechtspersoon. 

• Maturiteit hebben 
• Een kinderopvanglocatie kunnen beheren 
• Integer zijn. Een veroordeling door bv. fraude 

kan aanleiding geven tot het niet toekennen van 
een vergunning of subsidies.  

Staat in verband met 
• fysieke en psychische veiligheid, 

grensoverschrijdend gedrag, crisis 
• sociaal ondernemen. 

• Uitleg vergunningsvoorwaarden op de website 
van Kind en Gezin 

• Natuurlijke personen vragen het uittreksel uit 
het strafregister aan bij de gemeente. 

• Rechtspersonen kunnen een uittreksel krijgen 
bij het Centraal Strafregister. 

https://codex.vlaanderen.be/PrintDocument.ashx?id=1023552&datum=&geannoteerd=false&print=false
https://www.kindengezin.be/nl/professionelen/sector/kinderopvang/vergunning-regelgeving-en-handhaving/vergunningsvoorwaarden
https://www.kindengezin.be/nl/professionelen/sector/kinderopvang/vergunning-regelgeving-en-handhaving/vergunningsvoorwaarden
http://justitie.belgium.be/nl/themas_en_dossiers/diensten_van_de_fod/documenten_aanvragen/uittreksel_strafregister/


   

 

 pagina 2 van 4 

Vergunningsvoorwaarde Doelstelling Meer informatie? 

o Voor de organisator hoort hieronder ook: 
in staat zijn om een kinderopvanglocatie 
organisatorisch te beheren. 

 
 
Art. 6 en 52 

De organisator heeft een ondernemingsnummer. 

Bij een feitelijke vereniging heeft het 
ondernemingsnummer betrekking op de feitelijke 
vereniging zelf. 

Het ondernemingsnummer is een uniek 
identificatienummer per natuurlijke persoon of 
rechtspersoon. Met dit nummer kunnen 
ondernemingen hun identiteit bewijzen bij de 
uitwisseling van gegevens tussen ondernemingen en 
de overheid. 

• Natuurlijke personen vragen een 
ondernemingsnummer aan via een erkend 
ondernemingsloket. 

• Een vennootschap of vzw krijgt zijn 
ondernemingsnummer automatisch als men 
een oprichtingsakte neerlegt bij de griffie van 
de rechtbank van koophandel.  

Art. 8 
 
Een nieuwe organisator die een vergunning van 
meer dan 18 plaatsen aanvraagt, heeft bij 1 persoon 
binnen de organisatie de kennis: 
• om een locatie organisatorisch te beheren 
• over financieel beheer 
• over de opmaak van een ondernemingsplan. 

Dat blijkt uit een attest of kwalificatiebewijs.  
 
 

• Een kinderopvang leiden is een onderneming 
leiden. Daarom zijn er voldoende kennis en 
competenties nodig bij de organisator zodat de 
kinderopvang op een goede en correcte manier 
beheerd wordt: ondernemingsplan, 
boekhouding, fiscaliteit, steun- en 
financieringsmaatregelen, ondernemingsvormen, 
statuten prijssetting, … 

• Een kwalificatiebewijs of een attest van een 
geschikte opleiding geeft hiervoor enige 
waarborg.   

Uitleg en vrijstellingen: in de brochure 
‘kwalificaties en attesten’. 

Art. 53 Een duidelijk kader waarbinnen de leden 
samenwerken:  
• verkleint de kans op discussies; 
• verhoogt de weerbaarheid; 

Mentes kan hierbij ondersteunen. 
 

https://www.kindengezin.be/sites/default/files/2021-06/kwalificaties-attesten.pdf
https://www.kindengezin.be/sites/default/files/2021-06/kwalificaties-attesten.pdf
https://www.mentesvzw.be/
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De organisator zorgt voor bestuurlijke 
weerbaarheid en transparantie. 
 
De feitelijke vereniging of maatschap heeft een 
samenwerkingsovereenkomst en bepaalt zelf 
waarover afspraken gemaakt moet worden.  
 

• biedt voor de leden en de overheid 
transparantie over wie er deel van uitmaakt en 
hoe de samenwerking geregeld is.  

Staat in verband met sociaal ondernemen. 
 
 

Zorg ervoor dat de overeenkomst raadpleegbaar 
is in de opvanglocatie. 

Art. 53 

De organisator zorgt voor bestuurlijke 
weerbaarheid en transparantie: 
 
• Meer dan 18 plaatsen: 
o kennis organisatorisch beheer actueel houden 

en in de praktijk brengen (zelf te bepalen hoe); 
o problemen of ontwikkelingen met mogelijke 

impact op de continuïteit voor de gezinnen aan 
Opgroeien melden. 

• Meer dan 500 plaatsen, ook: 
o voldoende controlemechanismes tussen de 

raad van bestuur, algemene vergadering en 
directie waardoor elkaars werking en 
beslissingen op onafhankelijke en kritische 
wijze beoordeeld kunnen worden (geldt niet 
voor lokale besturen); 

o evenwichtige samenstelling van die organen 
met leden die complementair aijn qua 

Het is belangrijk dat organisatoren met een 
bepaalde schaalgrootte inzetten op bestuurlijke 
weerbaarheid en transparantie. De doelstellingen 
zijn:  
• kinderopvang zo besturen dat men met 

veranderingen (maatschappelijk, regionaal, 
regelgevend, …) kan omgaan en kan blijven 
bestaan; 

• aan de overheid en de gezinnen de nodige 
transparantie over het bestuur bieden. 

 
Opgroeien kan problemen of ontwikkelingen met 
gevolgen voor de continuïteit proactief mee 
opvolgen en, indien nodig, de organisator toeleiden 
naar de nodige ondersteuning.  
 
 
Staat in verband met sociaal ondernemen. 

Ter inspiratie: aanbevelingen voor goed bestuur in 
welzijns- en zorgorganisaties ontwikkeld door het 
departement Welzijn, Volksgezondheid en Gezin in 
samenwerking de sector kinderopvang. 
 
Info over het attest organisatorisch beheer: in de 
brochure ‘kwalificaties en attesten’ 

 
 
 

https://www.departementwvg.be/sites/default/files/media/documenten/Goed_bestuur_socialprofit_20160923_DEF.pdf
https://www.departementwvg.be/sites/default/files/media/documenten/Goed_bestuur_socialprofit_20160923_DEF.pdf
https://www.kindengezin.be/sites/default/files/2021-06/kwalificaties-attesten.pdf
https://www.kindengezin.be/sites/default/files/2021-06/kwalificaties-attesten.pdf
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competentie en expertise (geldt niet voor lokale 
besturen); 

o belangrijke strategische beslissingen over de 
structuur, de werking en het bestuur van de 
organisator aan Opgroeien melden. 

 
 
 
 
Art. 29 
De organisator heeft een verzekering voor: 

o burgerlijke aansprakelijkheid; 
o lichamelijke ongevallen van de opgevangen 

kinderen. 

In het belang van de opgevangen kinderen, hun 
gezinnen, de organisator en personen actief in de 
kinderopvang is het noodzakelijk dat de organisator 
een aantal verzekeringen heeft. 

Zorg ervoor dat je kan aantonen dat je de nodige 
verzekeringen hebt. 

Je vindt de voorwaarden van verzekering in de 
vergunningsvoorwaarden op de website van Kind 
en Gezin. 

 

 

 

https://www.kindengezin.be/nl/professionelen/sector/kinderopvang/vergunning-regelgeving-en-handhaving/vergunningsvoorwaarden
https://www.kindengezin.be/nl/professionelen/sector/kinderopvang/vergunning-regelgeving-en-handhaving/vergunningsvoorwaarden

