
ADVIES RAADGEVEND COMITÉ OPGROEIEN 

adviesnummer: 2022/RC/01 

Betreffende: ontwerpbesluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het 

Vergunningsbesluit van 22 november 2013, wat betreft enkele aanpassingen in het kader 

van beleidsvoerend vermogen en kwalificatievereisten 

 
 

1. Adviesvraag 

 
Op vraag van de leidend ambtenaar. 
 

2. Gronden voor het advies 

 
Het advies heeft betrekking op de opdracht van het agentschap inzake de kinderopvang 
zoals omschreven in artikel 5 §1, 1° a en 2° en artikel 5 §2, 1° a, van het Decreet van 30 april 
2004 tot oprichting van het intern verzelfstandigd agentschap met rechtspersoonlijkheid 
Opgroeien Regie. 
 

3. Behandeling 

 
- Het Raadgevend comité behandelde het advies in zijn vergadering van 27 januari 

2022 
- Stukken die daarbij in bespreking werden genomen waren 20220127_3.1 tem 3.7. 

 

4. Advies 

 
De leden van het Raadgevend comité geven globaal gezien een positief advies bij deze 
voorontwerpen en zijn akkoord dat deze wijzigingen zouden worden doorgevoerd, mits 
volgende opmerkingen: 
 
- De expliciete vraag om de weggevallen bepaling in art 46 terug op te nemen, nl. dat de 

organisator zijn organisatorische structuur duidelijk communiceert aan alle medewerkers 
en alle gezinnen van de opvangkinderen.  
Deze bepaling is nu te algemeen meegenomen in het vernieuwde art 31, maar daarom 
misschien wat te weinig expliciet, terwijl men de ervaring heeft dat dit juist voor heel 
wat gezinnen een houvast is gebleken in geval van bezorgdheden of problemen met de 
kinderopvang. 



- De leden wensen dat Opgroeien met Zorginspectie en de kinderopvangsector het 
gesprek aangaan over hoe men samen concreet vorm wil geven aan deze wijzigingen in 
de regelgeving.  
Hoe wordt dan verwacht dat de kinderopvang zal kunnen aantonen aan de gewijzigde 
bepalingen te voldoen, waar zal Zorginspectie daartoe naar kijken en hoe zal zij dat dan 
kunnen zien?  

- Het Raadgevend comité is akkoord om het begrip ‘Beleidsvoerend vermogen’ nu zo op te 
nemen in het BVR, maar vraagt tevens dat rond dit begrip (en hoe het is benaderd in art 
5 en 32) een verduidelijkende en verdiepende dialoog zou worden gevoerd in de Kamer 
Kinderopvang en preventieve gezinsondersteuning. Dit hoeft het verdere traject voor dit 
ontwerp wel niet af te remmen.  

 

De voorzitter van het Raadgevend comité Opgroeien, 

 

 

 

Erwin Devriendt 

 
 


