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Infrastructuur 
 
Regelgeving: Vergunningsbesluit Kinderopvang Baby’s en Peuters  

Vergunningsvoorwaarde Doelstelling Meer informatie? 

Art. 3, 9 en 13 

Gezinsopvang 
De infrastructuur is geschikt om kwaliteitsvolle 
kinderopvang te organiseren. De organisator zorgt 
ervoor dat de infrastructuur een veilige en gezonde 
omgeving is. 

Dat blijkt uit een verklaring op erewoord van de 
organisator. 

De organisator is zeker dat de infrastructuur 
voldoet aan de voorwaarden voor: 
• de start van de opvanglocatie; 
• een wijziging van het aantal opvangplaatsen.  
Dit verklaart hij zelf. 

Staat in verband met alle voorwaarden rond 
infrastructuur.   

• Je vindt de vergunningsvoorwaarden op de website 
van Kind en Gezin. 

o De verklaring op eer is opgenomen in het 
formulier: ‘Vergunning aanvragen’.  

• Info op de website van Kind en Gezin over 
infrastructuur 

Art. 3, 9 en 13 

Groepsopvang 
De infrastructuur is geschikt om kwaliteitsvolle 
kinderopvang te organiseren. De organisator zorgt 

De organisator is zeker dat de infrastructuur 
voldoet aan de voorwaarden voor: 
• de start van de opvanglocatie; 
• een wijziging van het aantal opvangplaatsen.  

• Je vindt de vergunningsvoorwaarden op de website 
van Kind en Gezin. 

• De aanvraag van een verslag infrastructuur bij 
Zorginspectie vind je bij procedures en formulieren. 

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
https://www.kindengezin.be/nl/professionelen/sector/kinderopvang/kwaliteit-de-opvang/infrastructuur
https://www.kindengezin.be/nl/professionelen/sector/kinderopvang/kwaliteit-de-opvang/infrastructuur
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
https://www.kindengezin.be/nl/professionelen/sector/kinderopvang/organisatie-en-administratie/procedures-en-formulieren
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Vergunningsvoorwaarde Doelstelling Meer informatie? 

ervoor dat de infrastructuur een veilige en gezonde 
omgeving is. 

Dat blijkt uit een advies infrastructuur van 
Zorginspectie. 
• In het verslag infrastructuur van Zorginspectie 

staat of de infrastructuur voldoet aan de  
vergunningsvoorwaarden. 

• Een advies in het verslag infrastructuur is nodig  
om een vergunning of uitbreiding toe te staan. 

 
Staat in verband met alle voorwaarden rond 
infrastructuur.   

• Info op de website van Kind en Gezin over 
infrastructuur 

• Zorginspectie gebruikt de checklist kwaliteitsvolle 
infrastructuur van VIPA als leidraad bij het opmaken 
van het advies infrastructuur  

 

Art. 23 

De kinderopvanglocatie groepsopvang voldoet aan 
de brandveiligheidsvoorschriften. Dat blijkt uit een 
brandveiligheidsattest A of B. Met een attest C kan 
geen vergunning worden toegekend. 
 
Een nieuw attest is nodig bij ingrijpende wijzigingen 
in de kinderopvanglocatie die een impact hebben op 
de brandveiligheid. 
 
Op verzoek van de organisator adviseert de bevoegde 
brandweer over: 
• de bouwplannen die een impact kunnen hebben 

op de brandveiligheid; 
• de beschrijving van gebruikte materialen. 
 

Preventie van brandveiligheid • Regelgeving brandveiligheidsvoorschriften  
 

• De brandveiligheidsattesten  
vind je op de website van Kind en Gezin bij 
procedures en formulieren. 

https://www.kindengezin.be/nl/professionelen/sector/kinderopvang/kwaliteit-de-opvang/infrastructuur
https://www.kindengezin.be/nl/professionelen/sector/kinderopvang/kwaliteit-de-opvang/infrastructuur
https://www.departementwvg.be/afvinklijsten-en-rekenmodule
https://www.departementwvg.be/afvinklijsten-en-rekenmodule
https://codex.vlaanderen.be/PrintDocument.ashx?id=1027752&datum=&geannoteerd=false&print=false
https://www.kindengezin.be/nl/professionelen/sector/kinderopvang/organisatie-en-administratie/procedures-en-formulieren
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Art. 14 en art. 55 
Op de kinderopvanglocatie zijn er deze afzonderlijke 
binnenruimtes: 
• één of meer leefruimte(s) per leefgroep 

o Een leefgroep is een groep kinderen 
gekoppeld aan één of meer bepaalde 
kinderbegeleiders en aan één of meer 
bepaalde ruimtes. 

o Een leefgroep bevat maximaal 18 kinderen. 
• een rustruimte voor het slapen van: 

o elk aanwezig kind jonger dan 18 maanden; 
o elk kind dat `s nachts opgevangen wordt 

• als er meer dan 36 kinderopvangplaatsen zijn: een 
circulatieruimte die alle leefgroepen apart 
bereikbaar maakt. 

In elke leef- en rustruimte die de kinderen in de 
kinderopvanglocatie gebruiken, vinden er tijdens de 
openingsuren geen activiteiten plaats die niet 
gerelateerd zijn aan kinderopvang. 
 

 

• Afzonderlijke binnenruimtes: ruimtes die van 
elkaar gescheiden zijn zodat de activiteiten die 
in de verschillende binnenruimtes plaatsvinden 
elkaar niet hinderen.  

 
Leefruimte per leefgroep 
• De kinderen worden niet overladen met prikkels. 
• Dit heeft impact op de draagkracht van de 

begeleiders. 
• Het is belangrijk om overzicht te houden.  
 
Staat in verband met pedagogisch beleid, 
veiligheid, gezondheid, effectief gebruik van de 
ruimte. 

 
 
 
Rustruimte 
• De kinderen kunnen volgens hun eigen 

slaapbehoefte rustig en veilig slapen 
Staat in verband met pedagogisch beleid, 
veiligheid, gezondheid, effectief gebruik van de 
ruimte. 
 

Circulatieruimte vanaf 36 plaatsen:  
• om de werking van de leefgroepen niet te 

storen. 
Staat in verband met veiligheid, gezondheid, 
pedagogisch beleid, risicoanalyse. 

Meer informatie in de checklist kwaliteitsvolle 
infrastructuur van VIPA. 

Er zijn een beperkt aantal afwijkingsmogelijkheden, bvb 
in het geval van een schade die hersteld moet worden of 
geplande verbouwingen. De afwijkingsmogelijkheden 
vind je op de website van Kind en Gezin. 

 

https://www.departementwvg.be/afvinklijsten-en-rekenmodule
https://www.departementwvg.be/afvinklijsten-en-rekenmodule
https://www.kindengezin.be/nl/professionelen/sector/kinderopvang/vergunning-regelgeving-en-handhaving/vergunningsvoorwaarden#anchored-section-2
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Vergunningsvoorwaarde Doelstelling Meer informatie? 

 
 
Geen andere activiteiten die niet gerelateerd 
zijn aan kinderopvang 
• voor de veiligheid; 
• om de werking niet te storen.  
Een gezamenlijk oudermoment kan bv wel.  
 
Staat in verband met pedagogisch beleid, 
veiligheid, gezondheid. 

Art. 16 

De nettovloeroppervlakte die gebruikt wordt voor 
verzorging, spel of rusten, bedraagt: 
• min. 5 m² per opvangplaats in de leefruimte en de 

rustruimte samen; 
• waarvan minimaal 3 m² in de leefruimte. 

Als er geen aparte rustruimte is, is er minstens 5 m² 
per kinderopvangplaats in de leefruimte. 

 

• Er is een minimum oppervlakte nodig zodat 
kinderen voldoende ontwikkelingskansen 
krijgen. 

• Ook de medewerkers hebben voldoende ruimte 
nodig om kwaliteitsvol te kunnen werken. 

Staat in verband met pedagogisch beleid, 
veiligheid, gezondheid. 

• Op de website van VIPA vind je meer info over 
infrastructuur:  

o een afvinklijst met welke oppervlaktes 
kunnen meetellen en welke niet; 

o een rekentool om je capaciteit (aantal 
opvangplaatsen) volgens de beschikbare 
oppervlakte te berekenen. 
 

• Er zijn een beperkt aantal afwijkingsmogelijkheden, 
bvb in het geval van een schade die hersteld moet 
worden of geplande verbouwingen. De 
afwijkingsmogelijkheden vind je op de website van 
Kind en Gezin. 

•  
Art. 17  • Buitenspelen maakt deel uit van de dagelijkse 

werking van de kinderopvang.  
Info op de website van Kind en Gezin: Buitenspelen in de 
opvang 

https://www.departementwvg.be/vipa-gezinnen-met-kinderen-infrastructuur-kinderopvang
https://www.departementwvg.be/vipa-gezinnen-met-kinderen-infrastructuur-kinderopvang
https://www.kindengezin.be/nl/professionelen/sector/kinderopvang/vergunning-regelgeving-en-handhaving/vergunningsvoorwaarden#anchored-section-2
https://www.kindengezin.be/nl/professionelen/sector/kinderopvang/vergunning-regelgeving-en-handhaving/vergunningsvoorwaarden#anchored-section-2
https://www.kindengezin.be/nl/professionelen/sector/kinderopvang/kwaliteit-de-opvang/buitenspelen-de-opvang
https://www.kindengezin.be/nl/professionelen/sector/kinderopvang/kwaliteit-de-opvang/buitenspelen-de-opvang
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Er is voldoende, vlot en veilig bereikbare 
buitenspelmogelijkheid die afgestemd is op: 

• het aantal vergunde kinderopvangplaatsen; 
• de leeftijd van de kinderen. 

 

• Kinderen (ook baby’s) krijgen kansen om de 
fysieke wereld te exploreren en in contact 
komen met de natuur en het weer. 

• Kinderen worden uitgedaagd om ook andere 
vaardigheden te ontwikkelen dan ze wat ze bij 
binnen spel nodig hebben: snellere bewegingen, 
grovere motoriek, … 

• Gezonde buitenlucht en daglicht zijn goed voor 
de gezondheid. 
 

Staat in verband met pedagogisch beleid, 
veiligheid, gezondheid. 

Art. 19  

Voor de verzorging is er een uitrusting die aangepast 
is aan het aantal vergunde kinderopvangplaatsen. 

 

• Kinderen worden op een veilige en hygiënische 
manier verluierd en gewassen wanneer dat 
nodig is. 

• De handhygiëne wordt gegarandeerd.  

Staat in verband met veiligheid en gezondheid. 

Op de website van VIPA vind je meer info over 
infrastructuur. 

Art. 20  

• Voor elk aanwezig kind is er een veilig bed. 
• Kinderen jonger dan 18 maanden: een bed of wieg 

met minstens 2 spijlenwanden, een ventilerende 
bodem en een stevige passende matras.  
 

• Kinderen kunnen veilig slapen en volgens hun 
behoefte.  
 

Staat in verband met veiligheid en pedagogisch 
beleid. 

 

 

• Regelgeving voor een veilig bed of wieg 

• Info op de website van Kind en Gezin over: 

o veiligheid in de opvang  
o buitenspelen in de opvang 

 

https://www.departementwvg.be/vipa-gezinnen-met-kinderen-infrastructuur-kinderopvang
https://www.departementwvg.be/vipa-gezinnen-met-kinderen-infrastructuur-kinderopvang
https://codex.vlaanderen.be/PrintDocument.ashx?id=1027752&datum=&geannoteerd=false&print=false
https://www.kindengezin.be/nl/professionelen/sector/kinderopvang/kwaliteit-de-opvang/veiligheid-de-opvang
https://www.kindengezin.be/nl/professionelen/sector/kinderopvang/kwaliteit-de-opvang/buitenspelen-de-opvang
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Art 21 

In de kinderopvanglocatie is er: 

• voldoende natuurlijk daglicht in de leefruimte; 
• voldoende ventilatie in de leef- en rustruimtes; 
• een goed evenwicht tussen de 

omgevingstemperatuur, het bedmateriaal en de 
kleding van de kinderen; 

• een zodanige plaatsing van de bedden dat er 
vrije circulatie mogelijk is aan minstens één lange 
kant van het bed. 

• Daglicht: belangrijk voor de psychomotorische 
ontwikkeling en het verwerven van voldoende 
vitamine D. 

• Ventilatie: voor een gezond binnenmilieu en als 
preventie van wiegendood. 

• Evenwichtige temperatuur: voor het 
welbevinden van kinderen en als preventie van 
wiegendood. 

• Circulatie tussen bedden: om de kinderen 
veilig uit bed te kunnen halen en ervoor te 
zorgen dat ze elkaar niet kunnen aanraken.  

Staat in verband met veiligheid en gezondheid. 
 

• Info op de website van Kind en Gezin over: 

o Binnenmilieu en omgeving 

o Veiligheid in de opvang 
 

• Op de website van VIPA vind je meer info over 
infrastructuur. 

Art. 56 

De organisator zorgt ervoor dat hij de 
nettovloeroppervlakte effectief gebruikt voor alle 
aanwezige kinderen. 

 

• Kinderen hebben voldoende ruimte om te 
spelen.  

• Hiermee wil men vermijden dat de oppervlakte 
niet gebruikt wordt voor de kinderen om te 
spelen en te rusten. 

Staat in verband met veiligheid, pedagogisch 
beleid.  
 

Zie dimensie 5 omgeving van MeMoQ op Zelf aan de slag 
met MeMoQ 

 

https://www.kindengezin.be/nl/professionelen/sector/kinderopvang/kwaliteit-de-opvang/binnenmilieu-en-omgeving
https://www.kindengezin.be/nl/professionelen/sector/kinderopvang/kwaliteit-de-opvang/veiligheid-de-opvang
https://www.departementwvg.be/vipa-gezinnen-met-kinderen-infrastructuur-kinderopvang
https://www.departementwvg.be/vipa-gezinnen-met-kinderen-infrastructuur-kinderopvang
https://www.kindengezin.be/nl/professionelen/sector/kinderopvang/kwaliteit-de-opvang/pedagogische-aanpak/zelf-aan-de-slag-met
https://www.kindengezin.be/nl/professionelen/sector/kinderopvang/kwaliteit-de-opvang/pedagogische-aanpak/zelf-aan-de-slag-met

