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Schriftelijke vraag van de h. Cools: controle opvangdiensten voor kleine kinderen
De uitbating van een kinderdagverblijf voor kinderen van minder dan 6 jaar is onderworpen aan de
goedkeuring van de ONE (FR) of Kind & Gezin (NL). Hoe reageert het college bij een weigering tot goedkeuring?
Antwoord:
1°) Bij aanvragen gericht tot de dienst Gezin-Kinderdagverblijven door de ONE of Kind en Gezin vragen we het
volgende:
 aan de betrokken instelling: 1 recent attest van de DBDMH
1 attest van het FAVV
1 kopie van de verzekeringspolis BA en brand.
 indien nodig aan de dienst Stedenbouw: controle van de stedenbouwkundige aspecten
(milieuvergunning, …).
Het college geeft op basis hiervan een gunstig of ongunstig advies.
In geval van een uitstel of weigering tot goedkeuring door de ONE of Kind en Gezin stuurt de gemeente een
ingebrekestelling met een termijn om zich in orde te zetten. Op heden werden alle dossiers steeds goed
afgesloten.
In Brussel kunnen instellingen kiezen om onder toezicht te staan van de ONE of Kind en Gezin. Er is hierover nog
altijd geen decreet. De burgemeester kan tot sluiting bevelen om gezondheidsredenen en omwille van de
openbare veiligheid.
2°) Het decreet "Accueil Temps Libre" betreft alle activiteiten voor kinderen van 2,5 tot 12 jaar. Elke opvang moet
zich schikken naar de kwaliteitscode: elke opvang voor kinderen van minder dan 12 jaar moet op voorhand
aangegeven worden en een toelating van de ONE krijgen wanneer het gaat om kinderen van minder dan 6 jaar.
Er is een uitzondering voor activiteiten verbonden aan onderwijs, cultuur sport of ontspanning. Alle ATLoperatoren in Ukkel vallen onder deze uitzondering en moeten dus enkel een aangifte doen bij de ONE. Enkele
ATL-operatoren hangen ook nog af van andere decreten.
NB. Het ATL-decreet is van toepassing in de Franse gemeenschap. In de Vlaamse gemeenschap is het equivalent
Initiatief voor Buitenschoolse Opvang (IBO).

De gemeente waakt over de kwaliteit van de buitenschoolse activiteiten via de opvangcommissie. Controleert
zij ook deze toelatingen?
Antwoord
De gemeente is niet belast met de kwaliteit van de buitenschoolse activiteiten maar wel met de ontwikkeling van
de kwaliteit van de opvang via sensibilisering en begeleiding.
De ATL-coördinatrices informeren nieuwe operatoren over de aangifteplicht bij de ONE. Sinds kort stuurt de ONE
een kopie van nieuwe aangiftes naar de betrokken gemeente. De ATL-coördinatrices zullen algemene
sensibilisering bij alle operatoren voorzien en een bijgewerkte lijst opstellen.
De gemeente geeft brochures over kleine kinderen uit. Beschikken de vermelde instellingen over de nodige
toelatingen?

Antwoord
De gemeente geeft de brochure "Garde d’enfants - Kinderopvang" uit (laatste versie: maart 2019. Alle vermelde
opvangplaatsen hebben een erkenning en/of toelating van de ONE of Kind en Gezin.

