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Hi!
Ik ben Tine, jouw partner in je kinderopvangproject. Wist je dat er een nieuw
regelgevend besluit over Handhaving is? Ik vertel je er alles over op deze pagina’s.
In deze brochure bekijken we stap voor stap hoe je eventuele problemen kan
voorkomen én hoe je ze zelf oplost als het even mis dreigt te gaan.

WAT IS OPVOLGING?
Er zijn een aantal regels die je als kinderopvang moet naleven om in orde te zijn met je vergunning
en subsidies. Die regels zijn er om jou, je medewerkers, de ouders en hun kinderen een veilige en
kwaliteitsvolle opvang te bieden. Het is dus in het belang van het welzijn en de veiligheid van de
kinderen dat je je aan die regels houdt. Opvolging omvat de stappen die Kind en Gezin kan zetten
om ervoor te zorgen dat elke kinderopvang de regels naleeft.

JE GOED INFORMEREN IS GOUD WAARD
Ervoor zorgen dat je opvang aan de regels voldoet, is natuurlijk je ultieme streefdoel. Hoe doe je dat?
Heel eenvoudig, eigenlijk: door je goed te informeren over wat er van jou als kinderopvang verwacht wordt.
Op www.kindengezin.be/kinderopvang vind je al heel wat info. Voor starters heeft Kind en Gezin met Tine
een overzichtelijk traject opgesteld: www.starterswijzer.be. Ook als bestaande opvang steek je daar beslist
nog een en ander van op. Volg je de adviezen uit de Starterswijzer? Dan zit je wellicht goed, of kan je nog tijdig
zelf bijsturen. En zit je toch met een specifieke vraag? Dan staan je klantenbeheerder en de ondersteunende
partners van Kind en Gezin voor je klaar.

VIA OPVOLGING OP MAAT PAKKEN WE MOGELIJKE PROBLEMEN AAN
Geen enkele kinderopvang is dezelfde. Jouw situatie kan dan ook helemaal anders zijn dan die van je collega’s.
Daarom wordt je dossier altijd persoonlijk opgevolgd.

KIND EN GEZIN IS ER VOOR JOU: WE ADVISEREN JE IN EEN DUIDELIJKE TAAL
Heeft Kind en Gezin je op de hoogte gesteld van een inbreuk? Geen paniek. Je kan altijd raad vragen.
We helpen je graag of verwijzen je door naar de juiste bron of partners voor ondersteuning. Zo kan je het probleem
zelf tijdig oplossen en voorkom je dat Kind en Gezin actie moet ondernemen om verandering af te dwingen.
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5 TIPS VAN TINE
1. CHECK DE REGELS
Als je weet wat er volgens de regelgeving van jou verwacht wordt, kan je problemen
voorkomen. Informeer je via de Starterswijzer en de website van Kind en Gezin.
En schrijf je in op de nieuwsbrief Kinderopvang.

2. WAAROM IS DIE REGEL ER EIGENLIJK?
Snap je niet waar een bepaalde regel op slaat? En vind je geen
antwoord in de brochures of in de regelgeving zelf? Stel jezelf
dan even de waarom?-vraag. Als je het doel begrijpt, lukt het
beter om een maatregel juist toe te passen.

3. DURF TE VRAGEN
Er zijn heel wat ondersteunende organisaties die je vragen
(helpen) beantwoorden: Unizo, Voorzet, ’t Opzet, pedagogische
ondersteuningsorganisaties, … Net als je klantenbeheerder.
Zij zijn er voor jou: contacteer ze. Je vindt de contactgegevens
op onze website.

4. KOPIËREN? JA, MAAR…
Het is fijn wanneer collega’s elkaar helpen. Máár: iedere opvang is
anders. Wanneer je dus documenten of praktijken overneemt, stel
jezelf dan enkele vragen. Geldt dit ook voor mijn opvang? Kan ik deze
procedure wel gebruiken? Wat moet ik aanpassen zodat het ook voor
mij klopt? Let dus op met kopiëren. Het is niet omdat je collega zo in
orde was, dat jij dat automatisch ook bent.

5. HELP ELKAAR
De procedures die je moet uitschrijven voor het Vergunningsbesluit
zijn niet enkel bedoeld om je extra administratie te bezorgen.
Gebruik ze als een handig werkinstrument voor jou én je collega’s.
Het loont om kennis, ideeën en betrokkenheid met elkaar te delen.
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DE OPVOLGINGSWIJZER
PROBLEMEN VOORKOMEN, DAAR STREVEN WE SAMEN NAAR
Daarom zijn vooral stap 1 en 2 belangrijk. Op dat moment heb je zonder dwang de kans om de touwtjes in handen te nemen
en het probleem op te lossen. Kind en Gezin staat je dan ook graag bij: we informeren en adviseren, en verwijzen eventueel
door naar de juiste hulp. Het resultaat is dat jij in orde bent én tegelijk gaat de kwaliteit van je opvang erop vooruit.
Win-win, dus.

KIJK JE AL EVEN MEE?
Op de volgende pagina’s overlopen we het opvolgingstraject stap voor stap.

NEEM INITIATIEF EN VRAAG ZELF DE NODIGE HULP
VASTSTELLING
Je opvang blijkt niet helemaal in orde te zijn met één of meerdere voorwaarden.

VOORTRAJECT
Je neemt zelf initiatief om het recht te zetten. Kind en Gezin volgt jouw aanpak op en is altijd
bereid om antwoord te geven op je vragen. Je kan ook bij onze partners terecht voor ondersteuning.

TIJD VOOR ACTIE: HANDHAVING START
AANMANING
Niet in orde? Duurt het nogal lang voordat je iets onderneemt? Of toon je niet de nodige
verantwoordelijkheidszin? Hier start de handhaving. Kind en Gezin maant je aan om je tegen een
bepaalde datum in regel te stellen. Je kan nog altijd rekenen op hulp en begeleiding.

LAATSTE KANS
VOORNEMEN & HOREN
Nog niet in orde? Kind en Gezin laat je weten wat het gevolg kan zijn voor je opvang.
Je mag je standpunt vervolgens schriftelijk of mondeling uiteenzetten.

TE LAAT
BESLISSING & IN KENNIS STELLEN
Kind en Gezin beslist om je één of meer bestuurlijke maatregelen en/of een geldboete op te leggen.

BEROEP OF BEZWAAR
Je hebt het recht om de beslissing van Kind en Gezin te betwisten.
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STAP 1 VASTSTELLING
Om te checken of je opvang aan alle voorwaarden voldoet, is er toezicht:
Kind en Gezin kijkt je administratieve stukken na. Je kwalificatiebewijs bv.
Kind en Gezin kan ook steekproeven doen.
Zorginspectie komt ter plaatse kijken. Of je infrastructuur veilig is en of je boekhouding klopt, bv.
Wordt er tijdens zo’n toezicht vastgesteld dat er iets niet in orde is?
Dan heet dat een inbreuk.

STAP 2 VOORTRAJECT
NIET IN ORDE? BEZORG JE PLAN VAN AANPAK OF OPLOSSING AAN JE KLANTENBEHEERDER
Je bent niet in orde. Maar geen paniek. Een controle van de documenten of een bezoek en verslag van
Zorginspectie helpen jou om je werking bij te sturen en kwalitatief goede kinderopvang te leveren.
Worden er inbreuken (tekorten) of aandachtspunten vastgesteld?
Pak de tekortkomingen die je snel kan wegwerken onmiddellijk aan.
Maak voor de anderen een plan van aanpak. Beschrijf hierin hoe en wanneer je inbreuken
aanpakt. Bezorg dit plan spontaan aan je klantenbeheerder (Kind en Gezin bezorgt niet langer
een opsomming van de inbreuken met de vraag om actie te ondernemen.)
Wat doet Kind en Gezin?
Kind en Gezin bezorgt je een ontvangstbevestiging en bekijkt het plan van aanpak
vanuit deze punten:
Zijn alle inbreuken opgenomen?
Hoe worden de inbreuken weggewerkt? Of hoe zijn ze opgenomen in de planning? Is deze aanpak
realistisch en voldoende?
Is de timing in de planning ok?
Op www.voorzet.be, bij ‘hulpmiddelen’ vind je hiervoor een handig invuldocument.
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De duur van het voortraject hangt af van verschillende factoren:
Je werkt al dan niet mee.
- Geef je aan dat je niets wil veranderen? (dit verkort het voortraject)
- Ben je bereid om iets aan de inbreuk(en) te doen? (dan heb je een langer voortraject)
Is er acuut gevaar voor de veiligheid?
Indien ja, kan het voortraject erg kort zijn. Eén dag, bv.
Hoeveel tijd heb je nodig om de inbreuk weg te werken?
…

WEER IN ORDE? SUPER. DAN EINDIGT HET VOORTRAJECT HIER.
Verandert de situatie niet? Dan gaan we over naar de volgende stap.

TINE GETUIGT
Na een klacht kreeg ik bezoek van Zorginspectie. Er werd vastgesteld dat onze bedjes niet veilig waren:
de bedbodems stonden te hoog. Als de kindjes rechtop stonden, konden ze er uitvallen. Verder bleek dat
onze papieren klachtenprocedure niet gebruikt werd, en dat onze kinderbegeleiders ze niet kenden.
Daardoor was de eerste klacht van een ouder over de bedjes verloren gegaan. Ik heb dit meteen
besproken met mijn collega’s. We hebben stilgestaan bij wat ‘klachten’ eigenlijk zijn én gebrainstormd
over de klachtenprocedure: iedereen gaf input en ideeën. We hebben vervolgens een verantwoordelijke
aangeduid, iedereen kent zijn rol. Nu is de klachtenprocedure een handig hulpmiddel om de veiligheid in
onze opvang te optimaliseren. De bedjes heb ik uiteraard onmiddellijk laten aanpassen. Ik heb
Kind en Gezin meteen zelf geïnformeerd over deze aanpassing én over onze nieuwe klachtenprocedure.

WENDY GETUIGT
Zorginspectie stelde vast dat ik in de opvang geen procedure Grensoverschrijdend Gedrag had. Ik ben
op de website gaan kijken, ik heb geprobeerd om iets op te stellen, maar omdat het allemaal nieuw was
voor mij, voelde ik me heel onzeker. Toen heb ik ’t Opzet gecontacteerd voor ondersteuning. Zij gaven me
waardevolle input én feedback: nu ben ik gerust dat mijn uitgewerkte procedure oké is.
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STAP 3 AANMANING: START HANDHAVING
KIND EN GEZIN STUURT JE VIA EEN AANGETEKENDE BRIEF EEN AANMANING
Een aanmaning is een officieel verzoek om de situatie in je opvang op te lossen tegen een bepaalde
datum.
Kind en Gezin kan bijkomende voorwaarden opleggen als dit bijdraagt tot een oplossing.
Er kan je bv. gevraagd worden om een vorming te volgen, of om een bepaalde begeleider
tijdelijk niet in de leefgroep bij de kinderen toe te laten.

In de brief wordt gevraagd naar een adreslijst van al je opvangkinderen.
Geen zorgen: dit is een standaardvraag. Deze gegevens worden enkel
gebruikt als er later beslist zou worden dat je opvang (tijdelijk) gesloten wordt.
In dat geval wil Kind en Gezin de ouders duidelijk informeren. Zo vermijden we
dat ouders soms totaal onverwachts voor een gesloten opvang staan met hun
kind. Maar zo ver laat jij het toch niet komen?

WANNEER IS ER GEEN AANMANING?
Bij ‘dringende noodzakelijkheid’. Dat is een situatie waarbij de belangen of rechten
van een (rechts)persoon bedreigd worden. Voorbeelden:
de veiligheid of de gezondheid van de kinderen loopt gevaar;
er dreigen te veel betaalde subsidiegelden verloren te gaan;
de inbreuk kan niet rechtgezet worden. Bijvoorbeeld een alleenwerkende organisator
wordt veroordeeld voor zedenfeiten bij kinderen.

TOMAS GETUIGT
Ik kreeg enkele opmerkingen van Kind en Gezin. Ik vond de aangehaalde zaken niet zo belangrijk en
deed gewoon verder zoals ik bezig was. Er waren toch veel ergere dingen, dacht ik toen. Omdat ik niet
op die eerste opmerkingen had gereageerd, volgde er een aangetekende brief. Dat was toch even
schrikken! En de deadline was vrij krap. Toen besefte ik dat het wél nodig was om meteen actie te
ondernemen. Ik begon diezelfde dag nog aan een plan van aanpak. Ik haalde de vooropgestelde
datum en was weer volledig in orde. Wat een opluchting!

WEER IN ORDE? SUPER. DAN EINDIGT HET TRAJECT HIER.
Verandert de situatie niet? Dan gaan we over naar de volgende stap.
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STAP 4 VOORNEMEN
KIND EN GEZIN LAAT JE WETEN WAT HET GEVOLG KAN ZIJN VOOR JE OPVANG
Blijft een oplossing uit na de vooropgestelde datum in de aanmaning? Dan ontvang je opnieuw een
aangetekend schrijven: Kind en Gezin informeert je over de bestuurlijke maatregel (bv. schorsing
van je vergunning) of de geldboete die je kan verwachten als je er niet in slaagt je in regel te stellen
tegen de aangegeven tijd.

JE MAG JOUW STANDPUNT VERVOLGENS SCHRIFTELIJK OF MONDELING UITEENZETTEN
Stuur dus zeker een aangetekende brief terug of vraag een gesprek aan bij Kind en Gezin.
Het is in je eigen belang dat je Kind en Gezin goed en duidelijk inlicht. Toon eventueel met
bewijsstukken aan dat je bepaalde acties ondernomen hebt.

Het is nog niet te laat. Je kan nu nog beslissen om de nodige stappen
te ondernemen om je in orde te stellen. Meestal kan je zo een definitieve
beslissing vermijden.

STEVEN (KIND EN GEZIN) GETUIGT
In Miekes opvang werden verschillende inbreuken vastgesteld. De buitenruimte was vuil, en er stond
onveilig materiaal voor kinderen. In de locatie had ze een groep van meer dan 18 kinderen.
Er was geen gevarieerd speelgoed en er waren meerdere onveilige situaties (schimmelvlekken op de muur,
de bedjes, een elektrische kabel binnen handbereik van de kinderen, …). Mieke reageerde niet op
het voortraject, maar na de aanmaning liet ze weten dat ze de problemen had opgelost en ze legt uit hoe.
Toen na een volgend bezoek van Zorginspectie bleek dat Mieke niets had ondernomen, neemt Kind en Gezin
zich voor om de vergunning te schorsen. Mieke beseft dat het menens is: ze schiet (eindelijk!) in actie.

WEER IN ORDE? DAN EINDIGT HET TRAJECT HIER.
Kind en Gezin laat je weten dat er geen beslissing tot bestuurlijke maatregel of geldboete volgt.
Verandert de situatie niet? Dan gaan we over naar de volgende stap.
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STAP 5 BESLISSING
HET GEVOLG:
BESTUURLIJKE MAATREGEL(EN) EN/OF EEN GELDBOETE
Nadat je als opvang schriftelijk of mondeling geantwoord hebt of als de termijn om dit te doen verstreken
is, neemt Kind en Gezin een gemotiveerde beslissing. Je ontvangt deze beslissing via e-mail en via een
aangetekend schrijven.

WELKE BESTUURLIJKE MAATREGELEN KAN KIND EN GEZIN NEMEN?
Wijziging van de vergunning: minder opvangplaatsen
Kind en Gezin vermindert het aantal vergunde opvangplaatsen.
Dit gebeurt als een inbreuk op de vergunningsvoorwaarden op die manier weggewerkt kan worden.
Bijvoorbeeld: als je infrastructuur niet meer voldoet voor het aantal plaatsen.

Schorsing van de vergunning: de opvang moet tijdelijk sluiten
Zolang de vergunning geschorst is, mag je geen kinderen opvangen.
Dit heeft verregaande gevolgen voor de opvang én voor de ouders.

Wanneer kan Kind en Gezin je vergunning schorsen?
Als de inbreuk op korte termijn opgelost kan worden;
Uit voorzorg: bij ernstige aanwijzingen dat de inbreuk de veiligheid en de gezondheid
van de kinderen in gevaar brengt;
Als je toezicht weigert: als je Zorginspectie geen toegang verleent of als je nalaat om de
gevraagde bewijsdocumenten te bezorgen aan Kind en Gezin.

Heb je de problemen opgelost binnen de voorziene termijn? Top! Verwittig
Kind en Gezin dan snel via een aangetekend schrijven: alleen dan wordt de
schorsing opgeheven.
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Opheffing van de vergunning: de opvang moet definitief sluiten
Wanneer kan Kind en Gezin je vergunning opheffen?
Als de inbreuk niet op korte termijn opgelost kan worden;
Als de inbreuk niet binnen de schorsingstermijn opgelost werd;
Als je op basis van onjuiste gegevens een vergunning kreeg.

Een sluitingsbevel leef je best spontaan na. Anders vraagt Kind en Gezin
de burgemeester om het bevel uit te voeren: die mag daarvoor alle nodige
middelen inzetten op jouw kosten. Bovendien riskeer je een geldboete.
Wat kan je doen? De ouders correct informeren en zo snel mogelijk sluiten.

Terugvorderen van de subsidie: je moet geld terugbetalen
Kind en Gezin is verplicht subsidie terug te vorderen:
Als je de subsidievoorwaarden niet naleeft;
Als je de subsidie niet gebruikt voor het doel waarvoor ze betaald wordt;
Als je het toezicht verhindert.

De terugvordering geldt alleen voor het deel dat niet werd verantwoord.
Stel: je hebt een opvangplan voor 3 dagen per week en je geeft voor een
bepaalde periode prestaties door voor 5 dagen. Zorginspectie stelt dit vast
en je kan dit niet verantwoorden. Gevolg? Kind en Gezin is verplicht om de
subsidie voor 2 dagen voor die hele periode terug te vorderen.

Verminderen van de subsidie: je krijgt minder subsidieerbare opvangplaatsen
Wanneer kan Kind en Gezin je subsidie verminderen?
Als een inbreuk op de subsidievoorwaarden zo weggewerkt kan worden.
Stel: je haalt je bezetting niet voor het aantal subsidieerbare plaatsen. Kind en Gezin kan dan
dat aantal verminderen, waardoor de bezetting wél gehaald wordt.
Als Kind en Gezin beslist om je vergunning te wijzigen of op te heffen en als het aantal
vergunde plaatsen daardoor lager wordt dan het aantal subsidieerbare plaatsen.
Als je onjuiste gegevens verstrekt over de subsidievoorwaarden.
Stel: Je geeft een te hoog aantal voorrangsgroepen op. Er worden te veel prestaties doorgegeven
en een deel komt dus niet overeen met de werkelijkheid.
Als blijkt dat de inbreuk vroeger ook al bestond, wordt een vermindering gecombineerd met
een terugvordering.
Bij een vermindering van je subsidieerbare plaatsen, blijven je subsidievoorwaarden wel bestaan voor
je volledige locatie, ook al behoud je slechts één subsidieerbare plaats. Bijvoorbeeld: je moet in
die volledige locatie aan de voorwaarden voor inkomenstarief werken.
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Schorsing van de subsidie: je krijgt tijdelijk geen subsidie
De schorsing loopt tot een concrete datum. Er wordt daarbij rekening gehouden met de termijn die
nodig is om de inbreuk weg te werken. Kind en Gezin brengt het lokaal bestuur hiervan op de hoogte.
Lukt dit niet? Dan kan de schorsing eventueel omgezet worden in een stopzetting.
Wanneer kan je subsidie geschorst worden?
Als een inbreuk van de subsidievoorwaarden op korte termijn weggewerkt kan worden;
Uit voorzorg: als de subsidievoorwaarden niet nageleefd zijn;
Als je het toezicht weigert op de subsidievoorwaarden;
Als de enige vergunning geschorst is;
Als je onjuiste gegevens gebruikt.

Een schorsing van een lagere subsidietrap betekent sowieso ook de schorsing
van eventuele hogere subsidietrap. Bijvoorbeeld: schorsing van je basissubsidie
(trap 1) betekent sowieso ook een schorsing van je subsidie voor inkomenstarief
(trap 2). Een schorsing is niet hetzelfde als een ‘opschorting’ (= uitstel) van
betaling. Een schorsing betekent dat je de subsidie voorgoed verliest: dit kan
verregaande financiële gevolgen hebben. Bij een opschorting moet je gewoon
langer wachten op je geld.

Stopzetting van de subsidie: je subsidie wordt geschrapt
Dit betekent dat Kind en Gezin je geen subsidies meer zal betalen. De beslissing vermeldt duidelijk
wanneer dit ingaat. Kind en Gezin brengt het lokaal bestuur hiervan op de hoogte.
Wanneer kan je subsidie stopgezet worden?
Als een inbreuk van de subsidievoorwaarden niet op korte termijn weggewerkt kan worden;
Als de inbreuk die aan de basis lag voor schorsing niet weggewerkt werd binnen
de vooropgestelde termijn;
Als er na een beslissing tot terugvordering niet genoeg garanties zijn dat je de voorwaarden
zal naleven;
Als Kind en Gezin je enige vergunning schorst of opheft;
Als blijkt dat je de contracthouder (meestal de ouder) hebt aangezet om onjuiste gegevens
door te geven.
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BESTUURLIJKE GELDBOETE
Wanneer kan Kind en Gezin een geldboete opleggen?
Als je het toezicht verhindert of als je kinderopvang organiseert zonder vergunning.
•
Boete: van 1.000 tot 100.000 euro.
Als je de voorwaarden uit de regelgeving niet naleeft.
•
Boete: van 250 tot 100.000 euro.

Kreeg je minder dan 3 jaar geleden al eens een boete? Dan val je in herhaling en
verhoogt het minimum bedrag van de boete.
Als je het toezicht verhindert of als je kinderopvang organiseert zonder vergunning.
•
Boete: van 2.000 tot 100.000 euro.
Als je de voorwaarden uit de regelgeving niet naleeft.
•
Boete: van 500 tot 100.000 euro.

Hoe wordt het boetebedrag bepaald?
Kind en Gezin houdt rekening met:
de ernst van de feiten;
de omstandigheden;
hoe vaak de inbreuk werd gepleegd of hoe lang;
de link met het aantal vergunde of gesubsidieerde opvangplaatsen;
het totale subsidiebedrag dat je van Kind en Gezin krijgt voor de kinderopvang.

De boetes worden goed besteed. Kind en Gezin steunt er initiatieven mee
die de kwaliteit van de opvang bevorderen.
Denk aan opleidingen, communicatie en sensibiliseringscampagnes.
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GOED OM TE WETEN
Kind en Gezin bezorgt je de aanmaning, het voornemen en de beslissing steeds
via e-mail en met een aangetekende brief.
In dringende gevallen (een situatie waar de veiligheid van een kind in gevaar is, bv.)
wordt het voornemen je mondeling meegedeeld zodat je meteen kan reageren.
Je krijgt dan nog een schriftelijke bevestiging.
Over volgende beslissingen worden de ouders en de burgemeester ingelicht:
Schorsing van de vergunning
Opheffing van de vergunning
Sluiting van een kinderopvanglocatie
Stopzetting van de subsidie
Elke beslissing tot opheffing, sluiting en stopzetting van de subsidie vermeldt Kind en Gezin
op zijn website. Waarom? Als ouders door de opvang niet tijdig verwittigd worden, is dit
een manier om ze te informeren.
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STAP 6 BEROEP OF BEZWAAR
Je hebt natuurlijk altijd het recht om de beslissing van Kind en Gezin te betwisten.
Heb je concrete redenen die aantonen dat Kind en Gezin met het nemen van de beslissing een fout
maakte? Dan heb je volgende opties:

Voor een bestuurlijke geldboete kan je in beroep gaan
De Raad van State oordeelt of Kind en Gezin de juiste beslissing nam.
Kijk op www.raadvst-consetat.be. Ga naar ‘Procedure > Bestuursrechtspraak’.

Voor een bestuurlijke maatregel kan je bezwaar aantekenen
Dit kan je doen bij Kind en Gezin. Het bezwaar wordt doorgestuurd naar de Adviescommissie voor
voorzieningen van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin die zal nagaan of Kind en Gezin al dan niet
de juiste beslissing nam.
De procedure vind je op www.kindengezin.be.
Ga naar ‘Kinderopvang > Sector baby’s en peuters > Procedures en formulieren > Bezwaar’.
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