
Tussenkomst	  Anke	  Van	  dermeersch	  actualiteitsdebat	  Kinderopvang	  28/1/2015	  

	  

Beste	  collega’s,	  	  

	  

Alhoewel	  het	  debat	  hier	  geagendeerd	  staat	  als	  een	  debat	  over	  de	  kinderopvang	  voor	  kinderen	  in	  

armoede	  betreft	  het	  eerder	  een	  debat	  over	  “de	  sfeer	  binnen	  de	  Vlaamse	  regering”,	  die	  duidelijk	  niet	  

zo	  best	  is.	  Zoals	  we	  weten	  liggen	  enkele	  krasse	  uitspraken	  van	  minister	  Homans	  –	  die	  ik	  hier	  niet	  zal	  

herhalen	  –aan	  de	  basis	  van	  dit	  debat.	  Na	  al	  de	  lasten-‐	  en	  tariefverhogingen	  –	  u	  weet	  wel:	  bij	  De	  Lijn,	  

in	  het	  onderwijs,	  een	  lagere	  woonbonus,	  duurdere	  distributiekosten	  voor	  stoom	  en	  tenslotte	  de	  

speculaties	  over	  nieuwe	  lastenverhogingen	  na	  het	  bekendmaken	  van	  het	  budgettaire	  deficit	  voor	  

2014	  –	  achtte	  Homans	  het	  allicht	  nog	  eens	  	  opportuun	  om	  een	  nummertje	  op	  te	  voeren	  waarbij	  ze	  

indruk	  wilde	  wekken	  dat	  zijzelf	  en	  haar	  partij	  –	  de	  N-‐VA	  –	  ondanks	  alles	  toch	  nog	  steeds	  opkomen	  

voor	  de	  werkende	  Vlaming.	  U	  weet	  wel:	  voor	  de	  voor	  de	  verkiezingen	  zo	  opgevrijde,	  maar	  na	  de	  

verkiezingen	  schaamteloos	  in	  de	  steek	  gelaten	  Vlaamse	  middenklasse.	  	  

	  

Beste	  collega’s,	  	  

	  

Ik	  ga	  hier	  niet	  ingaan	  op	  de	  juiste	  woorden	  van	  mevrouw	  Homans.	  Die	  zijn	  intussen	  genoegzaam	  

bekend.	  Maar	  wat	  duidelijk	  was:	  de	  woorden	  van	  mevrouw	  Homans	  waren	  nog	  niet	  koud	  of	  niet	  

alleen	  de	  linkse	  oppositie,	  maar	  ook	  coalitiepartner	  Open	  VLD	  schoot	  met	  scherp	  op	  de	  minister.	  

Open	  VLD’er	  Mathias	  De	  Clercq	  had	  het	  zowaar	  over	  een	  stigma,	  segregatie	  en	  apartheid.	  Open	  

VLD’ers	  Somers	  en	  Saeys	  stuurden	  zelfs	  een	  persbericht	  de	  wereld	  in	  om	  te	  zeggen	  dat	  ze	  niet	  

akkoord	  zijn	  met	  de	  ideeën	  van	  de	  minister.	  De	  disputen	  binnen	  de	  federale	  regering	  binnen	  

blijkbaar	  in	  toenemende	  mate	  ook	  binnen	  te	  sijpelen	  in	  de	  Vlaamse	  regering.	  	  	  

	  

Minister	  Homans,	  	  

	  

De	  gretigheid	  waarmee	  uw	  coalitiepartners	  zich	  als	  gieren	  op	  uw	  uitspraken	  stortten,	  was	  des	  te	  

betekenisvoller,	  aangezien	  u	  zelf	  zegt	  dat	  u	  uw	  uitspraken	  zo	  niet	  bedoeld	  had.	  Volgens	  u	  waren	  uw	  

uitspraken	  verkeerd	  begrepen.	  Maar	  nóg	  blijken	  uw	  rechtzettingen	  niet	  voldoende;	  het	  waren	  uw	  

eigen	  coalitiepartners	  die	  dit	  debat	  vandaag	  hebben	  aangevraagd.	  	  

	  

Beste	  collega’s,	  	  

	  



Het	  Vlaams	  Belang	  is	  het	  met	  deze	  regering	  eens	  dat	  voor	  wat	  betreft	  de	  kinderopvang	  een	  absolute	  

voorrang	  gegeven	  moet	  worden	  aan	  arbeidsactieve	  Vlamingen.	  Voor	  Vlaamse	  ouders	  die	  een	  

opleiding	  volgen,	  moet	  een	  aanbod	  van	  deeltijdse	  kinderopvang	  voorzien	  dat	  overeenstemt	  met	  de	  

lesuren	  en	  voor	  ouders	  die	  werkzoekende	  zijn	  moet	  een	  flexibel	  aanbod	  worden	  uitgewerkt	  dat	  hen	  

toelaat	  werk	  te	  zoeken.	  Een	  voortdurend	  aandachtspunt	  is	  de	  rendabiliteit	  van	  de	  

kinderopvangsector,	  zodat	  de	  betaalbaarheid	  van	  de	  kinderopvang	  voor	  de	  ouders	  niet	  in	  het	  

gedrang	  komt.	  En	  vanzelfsprekend	  moet	  het	  toewijzingsbeleid	  ook	  plaatsen	  voorbehouden	  voor	  

eenoudergezinnen	  of	  mensen	  die	  om	  gezondheidsredenen	  niet	  voor	  hun	  kinderen	  kunnen	  zorgen.	  	  

	  

Beste	  collega’s,	  	  

	  

Maar	  –	  en	  daarmee	  komen	  we	  uiteraard	  tot	  de	  essentie	  van	  de	  zaak	  –	  ondanks	  investeringen	  is	  het	  

aanbod	  aan	  kinderopvang	  in	  Vlaanderen	  nog	  lang	  niet	  behoeftedekkend.	  Ik	  lees	  dat	  in	  heel	  

Vlaanderen	  een	  tekort	  zou	  bestaan	  van	  ongeveer	  40.000	  plaatsen.	  Wat	  zeker	  is:	  in	  veel	  Vlaamse	  

steden	  en	  gemeenten	  bestaan	  nog	  steeds	  lange	  wachtlijsten	  voor	  kinderopvangplaatsen.	  Ik	  geef	  toe,	  

eerlijk	  gezegd:	  “Er	  bestaan	  in	  mijn	  eigen	  stad	  Antwerpen	  geen	  wachtlijsten	  meer”.	  Niet	  omdat	  er	  

voldoende	  plaatsen	  zijn,	  wel	  omdat	  het	  systeem	  van	  wachtlijsten	  voor	  de	  stedelijke	  kinderopvang	  

door	  het	  stadsbestuur	  werd	  afgeschaft.	  Antwerpen,	  zit	  met	  nauwelijks	  26	  plaatsen	  voor	  100	  kinderen	  

ver	  onder	  de	  Barcelonanorm	  die	  33	  plaatsen	  per	  100	  kinderen	  voorziet.	  Bovendien	  	  zal	  de	  

achterstand	  tegenover	  de	  Barcelonanorm	  de	  volgende	  jaren	  nóg	  verder	  oplopen	  omdat	  de	  

uitbreiding	  van	  de	  kinderopvang	  	  geen	  gelijke	  tred	  kan	  houden	  met	  het	  stijgende	  aantal	  geboortes.	  

Werk	  aan	  de	  winkel	  dus!	  	  

	  

Beste	  collega’s,	  	  

	  

De	  meeste	  kinderopvang	  in	  Vlaanderen	  is	  zelfstandige	  kinderopvang.	  Alhoewel	  de	  minister	  vorig	  jaar	  

met	  cijfers	  zwaaide	  dat	  het	  nieuwe	  decreet	  niet	  tot	  meer	  stopzettingen	  van	  zelfstandige	  initiatieven	  

heeft	  geleid,	  las	  ik	  het	  voorbije	  jaar	  toch	  verdacht	  veel	  artikels	  in	  kranten	  waarin	  zelfstandige	  crèches	  

en	  onthaalouders	  hun	  wanhoop	  uitschreeuwen	  over	  de	  normeringen	  van	  het	  nieuwe	  decreet.	  En	  dan	  

hebben	  ze	  het	  over	  het	  vele	  papierwerk	  en	  over	  sommige	  onzinnige	  regels,	  voorzien	  in	  het	  decreet	  

dat	  vorig	  jaar	  in	  april	  in	  werking	  trad.	  Het	  is	  niet	  omdat	  de	  sector	  geconfronteerd	  werd	  (of	  wordt)	  

met	  enkele	  rotte	  appels,	  dat	  de	  ander	  initiatieven	  geconfronteerd	  moeten	  worden	  met	  overdreven	  

regelneverij.	  Tijd	  dus	  om	  dit	  decreet	  eens	  ernstig	  te	  evalueren!	  	  

	  

Beste	  collega’s,	  



	  

Kort	  samengevat	  is	  het	  Vlaams	  Belang	  van	  mening	  dat	  eenieder	  een	  plaats	  verdient	  in	  onze	  Vlaamse	  

gesubsidieerde	  kinderopvang:	  werkenden	  én	  werkzoekenden.	  Kinderopvang	  is	  voor	  gezinnen	  met	  

kinderen	  meestal	  een	  noodzakelijke	  voorwaarde	  voor	  activering	  op	  de	  arbeidsmarkt.	  Tewerkstelling	  

blijft	  de	  beste	  waarborg	  tegen	  armoede.	  Daarom	  moet	  er	  een	  voldoende	  aanbod	  aan	  

kinderopvangplaatsen	  zijn	  in	  de	  gesubsidieerde	  en	  zelfstandige	  kinderopvang,	  via	  een	  sterk	  

investerings-‐	  en	  aanmoedigingsbeleid.	  Een	  kinderopvangdecreet	  moet	  zo	  geschreven	  zijn	  dat	  het	  

nieuwe	  initiatieven	  aanmoedigt,	  niet	  ontmoedigd.	  Een	  beleid	  met	  deze	  krachtlijnen	  zal	  op	  de	  steun	  

van	  het	  Vlaams	  Belang	  kunnen	  rekenen.	  Elk	  ander	  beleid	  niet!	  	  

	  

	  

	  

	  

	   	  



BIJKOMENDE	  INFO:	  	  

	  

1. Regeerakkoord:	  “Op	  het	  vlak	  van	  kinderopvang	  breiden	  we	  het	  aanbod	  verder	  uit,	  zetten	  we	  

meer	  in	  op	  de	  financiële	  leefbaarheid	  van	  de	  sector	  via	  een	  geleidelijke	  gelijkschakeling	  van	  

de	  subsidiebedragen	  en	  verbinden	  we	  ouders	  en	  opvang	  via	  de	  kinderopvangzoeker.	  We	  

geven	  absolute	  voorrang	  aan	  kinderen	  van	  ouders	  die	  werken	  en/of	  een	  beroepsgerichte	  

opleiding	  volgen	  en	  verzekeren	  de	  toegankelijkheid	  voor	  kinderen	  uit	  kwetsbare	  gezinnen.	  

We	  evalueren	  in	  welke	  mate	  in	  het	  decreet	  geen	  onbedoelde	  belemmeringen	  zitten	  voor	  een	  

flexibele	  kwaliteitsvolle	  kinderopvang.”	  

	  

2. Beleidsnota	  Welzijn:	  

	  

De	  transitie	  in	  de	  kinderopvang	  zorgzaam	  ondersteunen	  Met	  het	  decreet	  kinderopvang	  van	  baby's	  en	  

peuters	  werd	  in	  de	  vorige	  regeerperiode	  het	  fundament	  gelegd	  voor	  de	  toekomst	  van	  het	  Vlaamse	  

kinderopvanglandschap.	  Het	  decreet	  ijvert	  voor	  voldoende,	  toegankelijke,	  betaalbare,	  kwaliteitsvolle	  

en	  leefbare	  kinderopvang.	  We	  zetten	  stapsgewijs	  en	  zorgzaam	  de	  implementatie	  ervan	  verder.	  In	  

overleg	  met	  de	  diverse	  actoren	  (ouders,	  initiatiefnemers	  en	  Kind	  en	  Gezin)	  gaan	  we	  daarbij	  aan	  de	  

slag	  met	  de	  lessen	  uit	  de	  ervaringen	  van	  de	  opstartfase,	  zodat	  we	  op	  basis	  van	  deze	  evaluatie	  en	  in	  

functie	  van	  kwaliteitsvolle	  en	  flexibele	  kinderopvang,	  waar	  mogelijk	  bijsturen	  en	  zo	  

vereenvoudigingen	  kunnen	  doorvoeren	  en	  drempels	  kunnen	  wegnemen.	  Onder	  meer	  onderzoeken	  

we	  hierbij	  de	  mogelijkheden	  van	  al	  dan	  niet	  inkomensgerelateerde	  plaatsen	  en	  evalueren	  we	  

bestaande	  praktijken	  inzake	  de	  toepassing	  van	  de	  bepaling	  met	  betrekking	  tot	  de	  respijtdagen	  (die	  in	  

principe	  op	  1	  april	  2015	  in	  werking	  treedt).	  	  

	  

Kwaliteit	  Met	  een	  beter	  kwaliteitsbeleid	  en	  meer	  pedagogische	  ondersteuning	  blijven	  we	  inzetten	  op	  

een	  inhoudelijke	  versterking	  van	  de	  kinderopvangsector.	  Op	  het	  einde	  van	  de	  voorziene	  

overgangsperiode	  zal	  elke	  kinderbegeleider,	  verantwoordelijke	  en	  pedagogisch	  ondersteuner	  over	  de	  

nodige	  geattesteerde	  competenties	  beschikken,	  inclusief	  de	  taalcompetentie	  Nederlands.	  Die	  sterke	  

visie	  op	  kwaliteit	  verankeren	  we	  ook	  via	  de	  parallelle	  ontwikkeling	  van	  een	  instrument	  voor	  de	  

algemene	  pedagogische	  kwaliteitsevaluatie	  van	  de	  kinderopvang	  in	  Vlaanderen,	  een	  instrument	  voor	  

de	  toezichtfunctie	  en	  een	  instrument	  voor	  zelfevaluatie	  waarmee	  opvangvoorzieningen	  zelf	  aan	  de	  

slag	  kunnen.	  De	  basis	  voor	  dit	  alles	  is	  het	  pedagogische	  raamwerk	  dat	  in	  partnerschap	  met	  een	  breed	  

samengestelde	  klankbordgroep	  ontwikkeld	  werd	  en	  op	  een	  breed	  draagvlak	  in	  de	  sector	  kan	  

rekenen.	  De	  verdere	  uitbreiding	  van	  het	  kinderopvangaanbod	  en	  de	  invoering	  van	  de,	  na	  evaluatie	  



bijgewerkte,	  kinderopvangzoeker	  moeten	  er	  samen	  met	  de	  lokale	  loketten	  kinderopvang	  voor	  zorgen	  

dat	  ouders	  eenvoudiger	  en	  sneller	  opvang	  vinden.	  	  

	  

Financiële	  leefbaarheid	  Om	  de	  kinderopvang	  te	  versterken	  is	  er	  volgehouden	  aandacht	  nodig	  voor	  

het	  aanmoedigen	  van	  het	  ondernemerschap	  in	  de	  sector	  en	  voor	  de	  financiële	  leefbaarheid	  van	  de	  

organisatoren	  kinderopvang.	  Dat	  moet	  hen	  toelaten	  om	  doorheen	  alle	  veranderingen	  continuïteit	  te	  

bieden	  aan	  de	  gezinnen.	  De	  geleidelijke	  gelijkschakeling	  van	  de	  subsidiebedragen	  in	  trap	  2	  draagt	  

eveneens	  bij	  tot	  de	  financiële	  leefbaarheid	  van	  alle	  kinderopvanginitiatieven.	  Daarnaast	  

bewerkstelligen	  we,	  een	  goed	  evenwicht	  tussen	  de	  verschillende	  types	  (trappen)	  van	  kinderopvang.	  

Het	  beschikbare	  budget	  zullen	  we	  evenwichtig	  verdelen	  rekening	  houdend	  met	  de	  verschillende	  

noden	  inzake	  capaciteitsuitbreiding,	  financiële	  leefbaarheid	  en	  flexibele	  kinderopvang.	  We	  

stimuleren	  het	  nemen	  van	  initiatief	  in	  de	  eerste	  trap	  van	  de	  kinderopvang,	  waarbinnen	  de	  

voorzieningen	  vrij	  hun	  tarieven	  bepalen.	  Tegelijkertijd	  zorgen	  we	  ervoor	  dat	  meer	  gezinnen	  van	  

inkomensgerelateerde	  tarieven	  kunnen	  genieten.	  De	  berekening	  van	  de	  ouderbijdragen	  wordt	  

bijgestuurd.	  Daarbij	  zoeken	  we,	  voor	  wat	  betreft	  de	  definiëring	  van	  inkomensbegrippen,	  afstemming	  

met	  andere	  vormen	  van	  financiële	  ondersteuning	  van	  gezinnen,	  zoals	  de	  kinderbijslag,	  de	  

studietoelagen	  en	  de	  systemen	  die	  we	  uitwerken	  voor	  de	  Vlaamse	  sociale	  bescherming.	  In	  2015	  

starten	  we	  een	  proefproject	  om	  een	  werknemersstatuut	  te	  voorzien	  voor	  onthaalouders.	  Een	  

werknemersstatuut	  betekent	  voor	  onthaalouders	  een	  betere	  sociaalrechtelijke	  bescherming	  en	  meer	  

inkomenszekerheid.	  Op	  basis	  van	  de	  resultaten	  en	  bevindingen	  uit	  het	  proefproject	  kunnen	  dan	  

verdere	  initiatieven	  genomen	  worden.	  	  

	  

Sociaal	  ondernemen	  in	  de	  kinderopvang	  Binnen	  de	  kinderopvang	  kiezen	  we	  voor	  partnerschap	  en	  

ruimte	  voor	  sociaal	  ondernemerschap.	  Doorheen	  de	  vele	  lopende	  veranderingstrajecten	  willen	  we	  

voorzieningen	  de	  erkenning	  en	  verantwoordelijkheid	  geven	  die	  ze	  verdienen,	  en	  komen	  tot	  een	  

partnerschap	  waarbinnen	  het	  zwaartepunt	  niet	  ligt	  op	  regels	  en	  controle,	  maar	  op	  

gemeenschappelijke	  doelstellingen	  en	  een	  streven	  naar	  echte	  maatschappelijke	  meerwaarde,	  

transparantie,	  kwaliteit	  en	  duurzaamheid.	  We	  onderzoeken	  welke	  drempels	  de	  huidige	  regelgeving	  

op	  dat	  vlak	  bevat.	  Onder	  meer	  administratieve	  vereenvoudiging	  en	  de	  infrastructurele	  normen	  

komen	  hierbij	  aan	  bod.	  Op	  het	  vlak	  van	  het	  management	  en	  de	  brede	  kwaliteitszorg	  bouwen	  we	  een	  

geïntegreerde	  professionele	  ondersteuningsstructuur	  (verder)	  uit.	  Tegelijkertijd	  wordt	  verder	  vorm	  

gegeven	  aan	  een	  klankbord-‐	  of	  stakeholdersoverleg,	  waarbinnen	  zowel	  ouders	  als	  een	  

representatieve	  vertegenwoordiging	  van	  de	  ondernemers	  uit	  de	  diverse	  vormen	  van	  kinderopvang	  

vertegenwoordigd	  zijn,	  als	  verbinding	  tussen	  deze	  ondersteuningsstructuur	  en	  het	  beleid.	  	  

	  



Kinderopvang	  en	  kinderarmoede	  Er	  is	  een	  grote	  consensus	  in	  de	  wetenschappelijke	  literatuur	  dat	  

kwalitatieve	  kinderopvang	  voor	  kinderen	  in	  armoede	  een	  belangrijk	  verschil	  kan	  maken.	  We	  

investeren	  in	  voorzieningen	  gesubsidieerd	  in	  de	  derde	  trap	  die	  extra	  opdrachten	  opnemen	  ter	  

ondersteuning	  van	  kwetsbare	  gezinnen	  en	  de	  bestrijding	  van	  de	  armoede	  in	  gezinnen.	  Deze	  

voorzieningen	  hanteren	  aangepaste	  voorrangsregels	  voor	  kwetsbare	  gezinnen	  en	  nemen	  een	  aantal	  

specifieke	  opdrachten	  op	  waarbij	  ze	  aansluiting	  zoeken	  met	  de	  gezinnen,	  de	  buurt	  en	  het	  lokale	  

sociale	  gezinsbeleid.	  We	  werken	  een	  groeipad	  uit	  voor	  deze	  opvang	  met	  plussubsidie,	  rekening	  

houdend	  met	  het	  aantal	  kinderen	  dat	  in	  een	  kansarm	  gezin	  geboren	  wordt.	  Tegelijk	  willen	  we	  alle	  

voorzieningen,	  ook	  op	  de	  andere	  subsidietrappen,	  blijven	  sensibiliseren	  over	  kwaliteit,	  

toegankelijkheid	  en	  de	  sociale	  functie	  van	  kinderopvang.	  	  

Inclusieve	  en	  flexibele	  opvang	  Het	  Vlaamse	  gezinsbeleid	  moet	  er	  zijn	  voor	  elk	  gezin,	  dus	  zeker	  ook	  

voor	  gezinnen	  met	  een	  kind	  met	  specifieke	  zorgbehoeften	  of	  handicap.	  Om	  voor	  elk	  kind	  

kwaliteitsvolle	  inclusieve	  kinderopvang	  dicht	  bij	  huis	  te	  realiseren,	  zetten	  we	  in	  op	  de	  verdere	  

sensibilisering,	  expertisedeling	  en	  ondersteuning	  van	  de	  kinderopvanginitiatieven	  en	  de	  lokale	  

actoren.	  De	  nieuwe	  Centra	  voor	  Inclusieve	  Opvang	  spelen	  daarin	  een	  centrale	  rol.	  Om	  in	  alle	  

zorgregio’s	  inclusieve	  kinderopvang	  mogelijk	  te	  maken	  breiden	  we	  het	  aantal	  Centra	  voor	  Inclusieve	  

Opvang	  uit.	  We	  zetten	  ook	  in	  op	  flexibele	  kinderopvang	  en	  evalueren	  in	  welke	  mate	  in	  het	  decreet	  

geen	  onbedoelde	  belemmeringen	  zitten	  voor	  een	  kwaliteitsvolle	  flexibele	  kinderopvang.	  

	  

3. Regels	  voor	  crèches,	  voorzien	  in	  het	  decreet	  van	  20	  april	  2012	  over	  de	  organisatie	  van	  

kinderopvang	  van	  baby’s	  en	  peuters	  (in	  werking	  getreden	  op	  1	  april	  2014)	  

	  

:	  “Indien	  de	  opvangcapaciteit	  wordt	  aangepast,	  moet	  die	  aanpassing	  vooraf	  worden	  goedgekeurd.	  

Daartoe	  dient	  de	  crèche	  een	  individuele	  schriftelijke	  aanvraag	  bij	  het	  departement	  in.	  Binnen	  60	  

dagen,	  te	  rekenen	  vanaf	  de	  ontvangst	  van	  de	  volledige	  aanvraag,	  stelt	  het	  departement	  een	  advies	  

op	  en	  zendt	  het	  over	  aan	  de	  Minister.	  Indien	  binnen	  die	  termijn	  geen	  advies	  wordt	  verstrekt,	  wordt	  

dit	  beschouwd	  als	  een	  negatief	  advies.	  

Binnen	  15	  dagen	  na	  ontvangst	  van	  het	  advies	  van	  het	  departement,	  respectievelijk	  na	  het	  verstrijken	  

van	  de	  in	  het	  tweede	  lid	  vermelde	  termijn,	  beslist	  de	  Minister	  of	  de	  aanpassing	  wordt	  goedgekeurd.	  

Indien	  binnen	  de	  gestelde	  termijn	  geen	  beslissing	  is	  genomen,	  geldt	  de	  goedkeuring	  als	  geweigerd.	  

Art.	  87.	  Onder	  voorbehoud	  van	  de	  toepassing	  van	  de	  artikelen	  19	  tot	  22	  gelden	  de	  volgende	  

aanvullende	  voorwaarden	  voor	  de	  inrichting	  van	  de	  ruimten	  van	  de	  crèches	  :	  

1°	  de	  minimale	  oppervlakte	  van	  de	  totale	  ruimte	  van	  de	  crèche	  bedraagt	  12	  m2	  per	  opvangplaats,	  

waarvan	  minstens	  7	  m2	  als	  speel-‐,	  verzorgings-‐	  en	  eetruimte	  en	  2	  m2	  als	  slaap-‐	  en	  rustruimte;	  

2°	  indien	  de	  crèche	  ondergebracht	  is	  in	  een	  gebouw	  dat	  nog	  voor	  andere	  doeleinden	  dan	  



kinderopvang	  wordt	  gebruikt,	  is	  er	  een	  afzonderlijke	  toegang	  voor	  de	  crèche;	  

3°	  de	  crèche	  is	  zo	  ingericht	  dat	  de	  toegang	  van	  mensen	  van	  buitenaf	  wordt	  gecontroleerd;	  

4°	  de	  ruimte	  voor	  buitenactiviteiten	  vermeld	  in	  artikel	  19	  kan	  veilig	  worden	  vergrendeld;	  

5°	  de	  trappen	  zijn	  uitgerust	  met	  gesloten	  treden	  en	  de	  toegang	  tot	  de	  trappen	  is	  beveiligd	  met	  

traphekjes.	  De	  trappen	  zijn	  uitgerust	  met	  een	  dubbele	  handlijst,	  één	  op	  kinderhoogte	  en	  één	  op	  

volwassenenhoogte.	  Indien	  dat	  ontbreekt,	  mogen	  de	  trappen	  alleen	  onder	  begeleiding	  van	  

volwassenen	  gebruikt	  worden.	  Wenteltrappen	  mogen	  niet	  gebruikt	  worden	  door	  de	  kinderen,	  noch	  

alleen,	  noch	  in	  begeleiding	  van	  volwassenen;	  

6°	  in	  alle	  ruimten	  die	  voor	  de	  kinderen	  toegankelijk	  zijn,	  is	  de	  vloerbekleding	  antislip.	  Er	  worden	  geen	  

vloerkleden	  gebruikt;	  

7°	  in	  de	  ruimten	  bestemd	  voor	  de	  opvang	  bedragen	  de	  openingen	  voor	  daglicht	  ten	  minste	  een	  zesde	  

van	  de	  vloeroppervlakte;	  

8°	  de	  slaapruimte	  is	  van	  de	  andere	  ruimten	  gescheiden	  en	  zo	  geconcipieerd	  dat	  er	  geluidsisolatie	  ten	  

opzichte	  van	  de	  andere	  ruimten	  bestaat.	  Indien	  zuigelingen	  opgevangen	  worden,	  is	  er	  een	  

gescheiden	  rustruimte	  voor	  hen;	  

9°	  de	  uitrusting	  van	  de	  slaapruimtes	  voldoet	  aan	  de	  richtlijnen	  van	  de	  Minister;	  

10°	  de	  crèche	  beschikt	  over	  een	  isoleerkamer	  met	  zichtcontact	  op	  de	  opvangruimten;	  

11°	  de	  keuken	  vermeld	  in	  artikel	  20,	  5°,	  is	  zo	  ingericht	  dat	  de	  maaltijden	  snel	  en	  eenvoudig	  kunnen	  

worden	  uitgedeeld;	  

12°	  de	  verzorgingsruimte	  is	  uitgerust	  met	  voldoende	  wastafels	  en	  verzorgingstafels	  en	  met	  toiletten	  

en	  handwastafels	  die	  aan	  de	  leeftijd	  van	  de	  kinderen	  zijn	  aangepast;	  

13°	  op	  openingsdagen	  worden	  de	  ruimten	  dagelijks	  gepoetst.	  De	  manier	  waarop	  de	  vloeren	  en	  de	  

oppervlakten	  worden	  gereinigd,	  is	  verenigbaar	  met	  de	  kinderopvang;	  

14°	  de	  crèche	  zorgt	  ervoor	  dat	  het	  materiaal	  en	  het	  beddengoed	  regelmatig	  gewassen	  resp.	  

gereinigd	  wordt;	  

15°	  eventuele	  zandbakken	  zijn	  zo	  afgedekt	  dat	  verontreiniging	  voorkomen	  wordt.	  Het	  zand	  wordt	  

minstens	  één	  keer	  per	  jaar	  vervangen.”	  


