
VLAAMSE OVERHEID

Welzijn, Volksgezondheid en Gezin

[2009/204065]

1 SEPTEMBER 2009. — Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 12 juni 2001 houdende
vaststelling van de procedure tot het verlenen, het verlengen, het weigeren of het intrekken van een principieel
akkoord, een erkenning en subsidiëring van initiatieven voor buitenschoolse opvang

De Vlaamse minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin,

Gelet op het decreet van 30 april 2004 tot oprichting van het intern verzelfstandigd agentschap met
rechtspersoonlijkheid Kind en Gezin, gewijzigd bij de decreten van 2 juni 2006, 22 december 2006 en 20 maart 2009;

Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 23 februari 2001 houdende de voorwaarden inzake erkenning
en subsidiëring van initiatieven voor buitenschoolse opvang, artikel 5, vervangen bij het besluit van de Vlaamse
Regering van 18 juli 2008;

Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 13 juli 2009 tot bepaling van de bevoegdheden van de leden van
de Vlaamse Regering, gewijzigd bij het besluit van de Vlaamse Regering van 24 juli 2009;

Gelet op het ministerieel besluit van 12 juni 2001 houdende vaststelling van de procedure tot het verlenen, het
verlengen, het weigeren of het intrekken van een principieel akkoord, een erkenning en subsidiëring van initiatieven
voor buitenschoolse opvang;

Gelet op de wetten van de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973, artikel 3, § 1, vervangen bij de wet
van 4 juli 1989 en gewijzigd bij de wet van 4 augustus 1996;

Gelet op de dringende noodzakelijkheid;

Overwegende dat er op korte termijn een uitbreidingsronde voor initiatieven buitenschoolse opvang voorzien
wordt en dat er dringend een uitvoeringsbepaling nodig is met betrekking tot het advies van het lokaal bestuur,

Besluit :

Artikel 1. Artikel 2 van het ministerieel besluit van 12 juni 2001 houdende vaststelling van de procedure tot het
verlenen, het verlengen, het weigeren of het intrekken van een principieel akkoord, een erkenning en subsidiëring van
initiatieven voor buitenschoolse opvang, gewijzigd bij het ministerieel besluit van 23 juli 2008, wordt vervangen door
wat volgt :

″Art. 2. Het organiserend bestuur van een initiatief kan een principieel akkoord aanvragen bij Kind en Gezin.

Elke aanvraag vermeldt de hoedanigheid en de identificatie van het organiserende bestuur en bevat per
vestigingsplaats de volgende gegevens :

1o het adres en een situeringsplan in de gemeente;

2o de mogelijke, maximale infrastructurele capaciteit;

3o het mogelijk aanvullende aanbod;

4o de vermoedelijke startdatum;

5o de beoogde financieringsbasis voor de werking;

6o de beoogde infrastructuur op plan op schaal 1/50e en de ruimtelijke indeling, alsook de financiering ervan;

7o de eventuele samenwerkingsverbanden waarin het initiatief past;

8o de mogelijke openingsmomenten.

Elke aanvraag vermeldt eveneens de totale capaciteit die het initiatief wil realiseren, met opgave van de
openingsmomenten en de geplande personeelsformatie, in de verschillende vestigingsplaatsen.

Kind en Gezin vraagt aan het lokaal bestuur een geargumenteerd advies. Het lokaal bestuur baseert dat advies op
het lokaal beleidsplan kinderopvang en/of een advies van het lokaal overleg kinderopvang, zoals bepaald in het besluit
van de Vlaamse Regering van 4 mei 2007 houdende het lokaal beleid kinderopvang.″

Art. 2. Dit besluit treedt in werking op de dag van de bekendmaking ervan in het Belgisch Staatsblad.

Brussel, 1 september 2009.

De Vlaamse minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin,

J. VANDEURZEN
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