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1
Is uw project
haalbaar?
1.1 Als u wil slagen …
bereken de haalbaarheid
Een bloeiende, rendabele kinderopvang, dit is
waar elke starter van droomt. Succes komt niet
bij toeval. Een zelfstandige activiteit moet degelijk
worden voorbereid. Die voorbereiding begint
nog voor de onderneming wordt opgestart. Op
www.starterswijzer.be biedt Kind en Gezin een zeer
handig hulpmiddel aan bij de voorbereiding van de
opstart. Maar het is ook noodzakelijk bij de voorbereiding naar de financiële haalbaarheid te kijken.

Ken uw omgeving
U zal niet alleen in de sector staan.
-- Welke zijn de andere opvanginitiatieven?
Noteer ze bij naam, lokaliseer ze, omschrijf
hun dienstverlening. Noteer hun sterke punten
en hun zwakke punten.
-- Zijn er trends of evoluties die een impact
hebben op uw sector of op uw initiatief?
-- Wie zijn uw klanten? Vanwaar komen ze?
Wat vinden ze belangrijk?

Commercialiseer uw idee
Op de website van het Agentschap Ondernemen
en op www.unizo.be/kinderopvang staat een instrument gratis ter beschikking voor u als (kandidaat-)
zelfstandige. Dit invuldocument is een handig
hulpmiddel om uw plannen op papier gedetailleerd
uit te werken. Het invuldocument Startkompas
kinderopvang leidt u vraag per vraag doorheen alle
aspecten van uw onderneming. Bovendien wordt
via dit instrument de haalbaarheid van uw project
in kaart gebracht.

1.2 Doe de proef:
het Startkompas kinderopvang
Een zelfstandige activiteit opstarten houdt altijd
een zeker risico in. Een goede voorbereiding en
planning kunnen dit risico niet uitsluiten, maar
voorkomen wel verrassingen. Heeft u op alle vragen
uit het Startkompas kinderopvang een doordacht
antwoord?

Omschrijf uw project
-- Wat is uw motivatie om een opvanginitiatief
te starten?
-- Welke soort opvang wil u aanbieden?
-- Beschrijf voor uzelf duidelijk uw plannen.
-- Schrijf ze neer op papier. Laat het niet bij
dromen. Wees helder en duidelijk voor uzelf.
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-- Welke diensten zal u aanbieden? Welke niet?
-- Hoe zal u de prijs voor die diensten bepalen?
-- Waar zal uw opvanginitiatief gevestigd zijn?
-- Voldoet de opvanglocatie aan de vereisten
van Kind en Gezin? Vraag de deskundigen
infrastructuur van Kind en Gezin om advies
over het aantal mogelijke opvangplaatsen,
knelpunten en mogelijkheden van de
opvangruimte.
-- Kan deze zelfstandige activiteit op die locatie
vergund worden? Informeer hiervoor bij de
dienst ruimtelijke ordening van de gemeente.
-- Hoe zal u uw opvanginitiatief bekend maken?
-- Hoe zal u omgaan met klachten?

Organiseer uw opvanginitiatief
-- Hoe zal u uw opvanginitiatief concreet
organiseren?
-- Staat u alleen in voor de opvang of
zal u samenwerken met anderen?
Zal u personeel aanwerven?
-- Kiest u voor een vennootschap of
voor een eenmanszaak?

Voorzie de financiële middelen
Deze stap is slechts mogelijk als de vier vorige
duidelijk zijn ingevuld.

-- Het investeringsplan: welke investeringen
zijn er nodig? Voor welke bedragen?
-- Het financieringsplan: waarmee worden
de investeringen gefinancierd?
-- De vaste kosten: welke kosten komen jaarlijks
of periodiek terug?
-- De variabele kosten: welke kosten zijn er
enkel bij aanwezigheid van een kind?
-- Welke omzet is nodig om de vaste kosten
te dekken?

De afwegingen
Is uw geplande initiatief ‘intern haalbaar’? Kunnen de
inkomsten de kosten dekken, gegeven de geplande
investeringen, de financiële middelen, de vaste
kosten en de persoonlijke doelstellingen? Hoeveel
kindjes per dag moeten er gemiddeld aanwezig zijn
in uw opvang om er een vooropgesteld inkomen
aan over te houden, m.a.w. hoeveel bedraagt de
vereiste bezettingsgraad?
Is uw geplande initiatief ‘extern haalbaar’? Kan een
voldoende hoge omzet bereikt worden op uw
locatie rekening houdende met de concurrentie?

Het besluit
De afwegingen over ‘interne haalbaarheid’ en
‘externe haalbaarheid’ geven u een juist beeld van
het risico dat u neemt. Is de risicograad te hoog,
start dan niet met het opvanginitiatief en herbekijk
het project. Is de risicograad aanvaardbaar, zet dan
de stap en start de uitwerking van een definitief
ondernemingsplan.

GOED OM WETEN
Het Startkompas kinderopvang kan u
aanvragen bij het Agentschap Ondernemen
of downloaden van hun website. Misschien
kan u niet alle vragen van het Startkompas
kinderopvang volledig beantwoorden?
Misschien wilt u een advies om u iets
zekerder te voelen? Weet dan dat de
adviseurs van de ondersteuningsstructuur
u daarin gratis kunnen begeleiden.
Meer info www.unizo.be/kinderopvang
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1.3 Het Startkompas kinderopvang - schema

1 | Projectvoorstelling
Wat is uw idee? Beschrijf uw plannen.

2 | Omgevingsanalyse
Hoe zien uw markt en uw omgeving
eruit? Wie zijn de andere marktspelers?

3 | Commercieel plan

4 | Organisatieplan

Hoe commercialiseert
u uw idee?

Hoe zal u uw opvanginitiatief
concreet organiseren?

5 | Financieel luik
Alle voorgaande keuzes zullen bepalend zijn voor de
invulling van uw financieel luik. Het financieel luik wordt
opgesplitst in 5 onderdelen:
- Investeringen: Wat zijn de geplande investeringen?
- Financiering: Waarmee worden de investeringen
gefinancierd?
- Vaste kosten: Wat zijn de jaarlijks terugkerende kosten?
- Marges: Welke winstmarge blijft over om de vaste kosten
te dekken?
- Doodpuntomzet: Bij welke omzet is er winst noch verlies?

Interne haalbaarheid

Risicograad

Doen
Definitief
ondernemingsplan
uitwerken

Externe haalbaarheid
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Niet doen
Project herbekijken

Kan de doodpuntomzet bereikt
worden met de geplande
investering, de financiële
middelen, de vaste kosten en
de persoonlijke doelstellingen?

Kan de doodpuntomzet bereikt
worden, rekening houdende
met het marktpotentieel en
de marktspelers?

6 | Kasplan

Omzetprognose

Kunnen de inkomsten
maandelijks de uitgaven dekken?

2
Aandachtspunten
vóór de start
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2
Aandachtspunten
vóór de start
2.1 Wie kan een kinderopvanginitiatief starten?

diplomatieke of consulaire post van het land waar
hij verblijft. Een beroepskaart kost € 140 bij de
aanvraag en € 90 per toegekend jaar.

Leeftijd
De organisator en de verantwoordelijke van een
opvangvoorziening moeten minimum 21 jaar zijn.

Burgerrechten
Een rechter kan een veroordeelde een verbod
opleggen om persoonlijk of door een tussenpersoon
een koopmansbedrijf uit te oefenen. Ook gefailleerden kunnen een dergelijk verbod opgelegd krijgen.

Bekwaam tot handelen
De starter moet handelingsbekwaam zijn. Wettelijk
of gerechtelijk onbekwaamverklaarden of personen
onder een voorlopige bewindvoerder geplaatst,
kunnen geen onderneming opstarten.

Nationaliteit - beroepskaart
Burgers uit de Europese Economische Ruimte
(de Europese Unie, Liechtenstein, Noorwegen
en IJsland) en Zwitserland kunnen vrij een onder
neming oprichten. Wie hier niet toe behoort en in
België een zelfstandige activiteit wil uitoefenen,
moet een verblijfsvergunning bezitten en houder
zijn van een beroepskaart.
De beroepskaart is vereist voor:
-- het oprichten van een onderneming
in eigen naam
-- zaakvoerders
-- werkende vennoten
-- het uitoefenen van een onbezoldigd mandaat.
De kaart omschrijft duidelijk de uitgeoefende
activiteit, is persoonlijk en onoverdraagbaar en
is maximaal 5 jaar geldig, met mogelijkheid tot
hernieuwing.
Wie in België woont, vraagt zijn beroepskaart
aan bij een ondernemingsloket naar keuze. Wie
niet in België woont, klopt aan bij de Belgische
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INLICHTINGEN

Vlaamse overheid
Departement Werk en Sociale Economie
Afdeling Juridische Diensten en Erkenningen
Dienst Economische Migratie
Koning Albert II-laan 35 bus 20
1030 Brusssel
T 02 553 08 80
beroepskaart@vlaanderen.be
www.vlaanderen.be

Bedrijfsbeheer
Elke startende kmo, eenmanszaak of vennootschap, die een activiteit wenst uit te oefenen als
handelsonderneming, moet zich inschrijven in de
Kruispuntbank voor Ondernemingen (KBO). Deze
inschrijving gebeurt in een ondernemingsloket naar
keuze (zie 3.2). Hierbij moet steeds de kennis van
bedrijfsbeheer bewezen worden. Enkel de beroepen
die al door een andere wet gereglementeerd zijn op
het vlak van bedrijfsbeheer worden vrijgesteld. De
vrije, intellectuele en dienstverlenende beroepen of
de niet-handelsondernemingen naar privaatrecht
moeten bijgevolg geen kennis van bedrijfsbeheer
bewijzen.
Ook binnen de sector van de kinderopvang wordt
een vrijstelling op de bewijsplicht van de kennis van
bedrijfsbeheer verleend: wie gezinsopvang opstart
moet het attest bedrijfsbeheer bij de inschrijving
in de KBO niet voorleggen, omdat hij/zij zich als
niet-handelaar mag inschrijven.
De basiskennis van het bedrijfsbeheer kan bewezen
worden met welbepaalde diploma’s en getuigschriften, met praktijkervaring of een examen voor
de centrale examencommissie. Onder bepaalde
voorwaarden kan u beroep doen op een aangestelde persoon om uw ondernemersvaardigheden te bewijzen.

INLICHTINGEN

Ondernemingsloketten
Agentschap Ondernemen
Team vestigingsvoorwaarden
Koning Albert II-laan 35 bus 12
1030 Brussel
T 0800 20 55
cec@agentschapondernemen.be
Inschrijven
Diverse opleidingen o.a. bedrijfsbeheer
www.syntravlaanderen.be of www.ond.
vlaanderen.be/onderwijsaanbod/volwassen

2.2 Heeft u ondernemerstalent?
Organisatorisch beheer in de kinderopvang
Wie start vanaf 2015 en meer dan 18 plaatsen aan
biedt, zal ook een attest kennis organisatorisch
beheer in de kinderopvang moeten voorleggen
bij de start. Opgelet: dit attest is niet gelijk aan het
attest bedrijfsbeheer!
Vanaf september 2014 biedt Syntra een specifieke
opleiding aan die leidt tot dit attest.
Via deze opleiding komt u beter voorbereid aan
de start en loopt u minder risico op falen. U leert
onder meer een goed ondernemingsplan op te
stellen, welke boekhoudkundige verplichtingen
er zijn, welke de voor- en de nadelen zijn van de
meest gangbare ondernemingsvormen, maar ook
hoe schijnzelfstandigheid te vermijden en hoe het
subsidiesysteem in de kinderopvang werkt.
Voor meer informatie www.syntra.be

Hou al voor de start rekening
met de vergunnings- en
subsidievoorwaarden. Bekijk
de kwalificatievereisten voor
organisator, verantwoordelijke
en kinderbegeleiders!
Alle details op www.kindengezin.be
en www.voorzet.be

Het opstarten van een opvanginitiatief moet
bekeken worden als een onderneming, niet als
hobby. Het is belangrijk om te weten of u als toekomstige zelfstandige ondernemer over de nodige
competenties beschikt. Bekijk wat uw sterke punten
zijn en aan welke punten u nog zou moeten
werken. Op het internet zijn tal van competentietesten terug te vinden.
Een organisator in de kinderopvang vervult verschillende rollen en is voor elk daarvan de eindverantwoordelijke. Elk van deze rollen is even belangrijk en
ze beïnvloeden mekaar onderling. Een voorbeeld:
wie financieel niet gezond is of wie geen team
kan aansturen, zal snel aan pedagogische kwaliteit
inboeten.
Het is dus essentieel dat u, vóór de start, voor uzelf
uitklaart of u al deze rollen aankan. Als organisator
in de kinderopvang bent u met name:
-- professionele opvoeder van de kinderen
-- opvoedingspartner van ouders
-- manager van een onderneming
-- coach van een team (minder of niet
in het geval van gezinsopvang)
-- verantwoordelijke voor veiligheid
en gezondheid
-- netwerker.
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2.3 Voldoet de opvanglocatie
aan alle vereisten?
Bij de keuze van uw opvanglocatie moet u rekening
houden met verschillende aandachtspunten. Voora
leer de definitieve keuze van het pand te maken en
een pand te huren of te kopen moeten een aantal
belangrijke vragen afgetoetst worden.

Is het pand geschikt voor kinderopvang?
De deskundigen infrastructuur van Kind en Gezin
geven gratis advies over het aantal mogelijke
opvangplaatsen, mogelijkheden en knelpunten
van de opvangruimte. Dit gebeurt op basis van de
plannen van de opvangruimte.
Contacteer de bevoegde brandweerdienst om
te weten of er aanpassingen moeten gebeuren
om te voldoen aan de regelgeving omtrent de
brandveiligheid.
INLICHTINGEN

Algemene info
www.kindengezin.be/kinderopvang/
sector-babys-enpeuters/infrastructuur
Advies over de plannen
deskundigen infrastructuur van Kind en Gezin

Is kinderopvang toegelaten op die locatie?
Groepsopvang is een activiteit die niet overal toe
gelaten is. Informeer hiervoor bij de dienst ruimtelijke ordening van de gemeente. Vaak is een stedenbouwkundige vergunning nodig (zie 2.4). U moet
ook nagaan of er geen Bijzonder Plan van Aanleg
of verkavelingsvoorschriften speciale vereisten
opleggen. Vraag ook zeker naar eventuele toekomstige inplantingen van nieuwe verkavelingen, naar
nieuw en toekomstig aanbod van kinderopvang
en naar de samenstelling van de bevolking naar
leeftijdscategorieën.
Als startend opvanginitiatief bent u verplicht advies
te vragen aan het lokaal bestuur. Zij hebben meestal
een goed zicht op de behoeften aan kinderopvang
in de gemeente. Daarnaast biedt het Lokaal Overleg
Kinderopvang de mogelijkheid om iedereen die
bezig is met jonge kinderen beter te leren kennen en
opent het de weg naar mogelijke samenwerkingen.
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Licht altijd de huisbaas in over uw plannen. Zodra
in een pand een beroepsactiviteit gebeurt, wordt
de eigenaar belast op de werkelijke huurinkomsten.
Het is ook van groot belang te informeren bij buren
hoe zij staan t.o.v. uw project. In het verleden werden
al vaak klachten wegens geluidsoverlast ingediend
tegen opvanginitiatieven door buurtbewoners.

Eventuele verplichte investeringen
m.b.t. de veiligheid, brandveiligheid
of hygiënereglementering moeten
meegenomen worden bij het
haalbaarheidsonderzoek.
Voldoet het pand aan de geldende
HACCPnormering rond voedselveiligheid?
Dit zijn de normen die het Federaal Agentschap
voor de Veiligheid van de Voedselketen (FAVV)
oplegt met betrekking tot het bereiden van maaltijden (zie 2.4). Misschien moeten er nog aan
passingswerken gebeuren.

Specifieke werkinstrumenten betreffende
de voedselveiligheid in de kinderopvang
(checklist of autocontrolegids) waarmee
u aan de slag kan, kan u vinden op de
website van Kind en Gezin.

2.4 Heeft u de nodige vergunningen
of toelatingen?
Iedereen die met kinderopvang wil beginnen moet
een vergunning bij Kind en Gezin aanvragen (meer
daarover onder 3). Daarnaast moet u ook met tal
van andere zaken in orde zijn.

Stedenbouwkundige vergunning
Een stedenbouwkundige vergunning wordt aangevraagd bij het college van burgemeester en
schepenen. Ze is onder meer vereist voor:
-- het bouwen, verbouwen, herbouwen
of afbreken van gebouwen
-- het aanbrengen van verhardingen
-- het gewoonlijk gebruiken, aanleggen of
inrichten van een grond voor het parkeren van
voertuigen of opslaan van materialen, afval, enz.
-- het plaatsen van lichtreclames en
reclameborden
-- het wijzigen van de hoofdfunctie van
een gebouw (bv. van een privéwoning naar
een pand voor kinderopvang), zelfs zonder
verbouwing. Er wordt hierop een uitzondering
voorzien wanneer de totale oppervlakte kleiner
is dan 100 m².
INLICHTINGEN

Gemeente - Dienst stedenbouw en
ruimtelijke ordening Brochure van
het Agentschap Ondernemen
‘Bedrijf en stedenbouwkundige vergunning’

aanbevelingen i.v.m. de infrastructuur, inrichting
en uitrusting van de lokalen en informatie over de
verschillende stappen van de maaltijdbereiding, de
traceerbaarheid van voeding en over de persoonlijke hygiëne.
Een gezinsopvang (tot en met 8 plaatsen) moet
zich niet registreren bij het FAVV en is ook niet
heffingsplichtig. Een autocontrolegids uitwerken is
niet vereist.
Een groepsopvang (vanaf 9 plaatsen) daarentegen
moet zich wel registreren bij het FAVV en moet over
een toelating beschikken. De groepsopvang is wel
heffingsplichtig en zal een autocontrolegids voor de
opvang van baby’s en peuters moeten uitwerken.
De buitenschoolse groepsopvang zal een autocontrolegids voor de grootkeukens en verzorgingsinstellingen moeten uitwerken.
De autocontrolegidsen (voor groepsopvang van
baby’s en peuters en voor opvang van schoolkinderen) en de checklist (voor de gezinsopvang) zijn
op de website van Kind en Gezin terug te vinden.
INLICHTINGEN

www.favv.be
contactgegevens FAVV zie bijlage

Milieumelding
Er moet geen milieuvergunning aangevraagd
worden, maar alle opvanginitiatieven moeten wel
een milieumelding doen.

Voedselveiligheid
Alle opvanginitiatieven moeten aan de geldende
hygiënereglementering voldoen. Afhankelijk van
het type opvang verschillen de verplichtingen
ten aanzien van het Federaal Agentschap voor
de Veiligheid van de Voedselketen (FAVV, Dienst
Eetwareninspectie).
Kind en Gezin en L’ Office de la Naissance et de
l’ Enfance hebben in samenwerking met het FAVV
een autocontrolegids voor de opvang van baby’s
en peuters uitgewerkt. Hierin staat beschreven
hoe u op maat van uw opvang een autocontrole
systeem kan uitwerken. Het bevat o.a. een overzicht
van de wettelijke verplichtingen en praktische

INLICHTINGEN

Gemeente - Milieudienst

Afval
Voor meer informatie over het verwijderen van
afval (o.a. luierverwerking), kan u steeds terecht
bij de milieuambtenaar van de gemeente waar uw
initiatief is gevestigd.

Muziek en televisie
Sinds oktober 1999 ontvangen artiesten-vertolkers
en muziekproducenten een billijke vergoeding
voor het publieke gebruik dat derden maken van
hun muziekrepertoire.
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Sabam int de auteursrechten. Het auteursrecht
is een vergoeding die toekomt aan de auteurs
telkens als hun werk door anderen wordt gebruikt.
Het auteursrecht is geen belasting. Iedereen die
werken (muziek, TV, …) in het openbaar gebruikt,
moet via Sabam vooraf toelating aan de auteur
hiervoor vragen. Het bedrag wordt vastgesteld op
basis van diverse objectieve criteria, zoals type zaak,
de oppervlakte en het type gebruik (muziek, audio,
grafisch, literatuur, online, …).
Ook opvanginitiatieven moeten de auteursrechten
en de billijke vergoeding betalen. Uitzondering:
gezinsopvang waarbij in de privéwoning kinderen
opvangen worden, op voorwaarde dat het gaat om
maximum twee samenwerkende zelfstandigen.
Voor de bepaling van de vergoeding is er een
onderscheid tussen muziek in de ruimtes toegankelijk voor de kinderen en in de ruimtes alleen toegankelijk voor het personeel:
-- Ruimtes toegankelijk voor de kinderen
Wanneer in een opvangvoorziening muziek
gespeeld wordt in de ruimtes waar de kinderen
zijn, moet hiervoor in principe een vergoeding
betaald worden.
-- Ruimtes alleen toegankelijk voor het
personeel en niet voor kinderen/ouders
Voor deze ruimtes (bv. refter, bureau) geldt
een specifieke regeling. Voorzieningen waar
maximaal 8 personen voltijds werken, moeten
geen vergoeding betalen voor de muziek die
in die ruimtes gespeeld wordt.
INLICHTINGEN

Sabam
Aarlenstraat 75-77
1040 Brussel
T 02 286 82 11
contact@sabam.be
www.sabam.be
Billijke vergoeding
Outsourcing Partners nv
Martelaarslaan 53-55
9000 Gent
T 02 710 51 00
info@bvergoed.be
www.bvergoed.be www.ikgebruikmuziek.be
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www.eengemaakteaangifte.be
voor een gezamenlijke aangifte
Sabam en Billijke vergoeding

INLICHTINGEN

Agentschap Ondernemen
Accountmanagers Intellectuele eigendom
T 0800 20 555

Uitstallingen
Een terras, een uitsprong (uithangbord, stoepbord,
lichtreclame of reclamepaneel) of een uitstalling
(stellingen, afsluitingen, publiciteitswagens, verplaatsbare toestellen) op de openbare weg (weg en
voetpad) mogen niet zonder vergunning geplaatst
worden. Het gemeentereglement vermeldt hoe u
een vergunningsaanvraag doet en wat hiervoor de
te betalen vergoeding is.

Verspreiden van flyers
Het huis-aan-huis bedelen van flyers kan niet
zonder toestemming van de gemeente. In sommige
gemeenten moet u daarvoor taks betalen.

Naamkeuze en gebruik van afbeeldingen
U bent niet volledig vrij in de naamkeuze van uw
opvangvoorziening. Sommige namen of titels van
bv. liedjes kunnen auteursrechtelijk beschermd zijn.
Andere namen kunnen geregistreerd zijn als een
merk of beschermd zijn als handelsnaam. Indien
u gebruik wenst te maken van een naam waar
eerdere rechten op rusten, moet u altijd eerst toestemming vragen aan diegene die de rechten heeft.
In de merkendatabank kan u opzoeken of er een
merk rust op de gekozen naam.
Wat betreft handelsnamen is er geen databank
beschikbaar. Hiervoor moet u zelf zoeken in
de omgeving of deze naam (of iets gelijkaardigs) al gebruikt wordt voor een gelijkaardige
dienstverlening.
Indien u vragen heeft over de beschikbaarheid van
uw naam of indien u wil vermijden dat anderen de
naam van uw voorziening gebruiken, kan u voor
meer informatie contact opnemen met de accountmanagers intellectuele eigendom van Agentschap
Ondernemen.
Het gebruik van afbeeldingen van bekende figuren
(zoals bv. van Disney-figuren) is niet toegelaten
zonder voorafgaande toestemming. Voor meer
inlichtingen, zie de accountmanagers intellectuele
eigendom van Agentschap Ondernemen.

Scan uw idee via de idee-scan en
ontdek hoe u uw idee kan beschermen
www.beschermmijnidee.be
Merkendatabank Benelux-Bureau voor
de Intellectuele Eigendom (BBIE)

2.5 Aanwerven van personeel versus
samenwerken met zelfstandige partners
Als u een groepsopvang wil starten, heeft u andere
personen nodig die mee instaan voor de opvang
van de kinderen. Kind en Gezin hanteert volgende
regels:
-- Als slechts 1 kinderbegeleider aanwezig is,
kan deze maximaal 8 kinderen opvangen.
-- Zodra er 2 of meer kinderbegeleiders in
de opvang aanwezig zijn, mogen ze
elk maximaal 9 kinderen opvangen.
-- Tijdens de rust van de kinderen, kan elke
aanwezige kinderbegeleider tot maximaal
14 kinderen opvangen (als er minstens
2 begeleiders in de opvanglocatie aanwezig
zijn en dit gedurende maximaal
2 aaneensluitende uren).
Er wordt geen onderscheid gemaakt in de leeftijd
van de kindjes om het aantal vereiste aanwezige
begeleiders te berekenen. Schoolgaande kinderen
tellen mee tot en met de lagere school. Bij gezins
opvang tellen de eigen kinderen mee tot en met de
kleuterklas, als ze in de opvang aanwezig zijn.
Het statuut van de mensen die werken binnen een
opvanginitiatief kan verschillen:
-- U neemt als werkgever personeel in dienst: uw
medewerkers hebben het werknemersstatuut.
-- U werkt samen met andere zelfstandigen
als partners: zij hebben het statuut van
zelfstandige.
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Te werken met werknemers is verplicht voor wie wil
werken met de subsidie voor inkomenstarief (zie 2.7),
vanaf 19 opvangplaatsen.

Aanwerven van personeel
Als u beslist hebt om personeel aan te werven, moet
u het profiel van de werknemer bepalen. Op de
website van Kind en Gezin vindt u de kwalificatie
vereisten terug waaraan alle personen die in de
kinderopvang werken, moeten voldoen.
Op de website van de VLOR (Vlaamse Onderwijs
raad) vindt u een handig competentieprofiel terug
voor een begeleider in de kinderopvang.

Het minimumloon varieert naar gelang van de
subsiedietrap waar uw opvang inzit (zie 2.7): het
is het hoogste in trap 3 en trap 2A, lager in trap
2B (vroegere IKG), en het laagst in trappen 0 en
1. Vraag de details en laat een simulatie van de
loonkost maken bij het sociaal secretariaat. Vraag
echter eerst advies bij UNIZO.
Als u zich aansluit bij een sociaal secretariaat nemen
zij heel wat verplichtingen voor hun rekening.
INLICHTINGEN

Personeel in dienst nemen brengt heel wat
administratieve verplichtingen met zich mee:
-- dimona aangifte bij de Rijksdienst voor Sociale
Zekerheid (RSZ)
-- aansluiten bij de RSZ
-- afsluiten van een verzekering Arbeidsongevallen
-- aansluiten bij de externe dienst voor preventie
en bescherming en medisch onderzoek
-- aansluiten bij een kinderbijslagfonds
-- aansluiten bij een kas voor jaarlijkse vakantie
-- collectieve arbeidsovereenkomsten (cao): dit zijn
overeenkomsten die gesloten worden tussen
werknemers en werkgevers. Kinderopvang
is sinds 20/2/2010 ondergebracht onder het
paritair comité 331 – voor de Vlaamse welzijnsen gezondheidssector. Op 3/12/2012 werd de
bijzondere cao ondertekend die duidelijkheid
schept in de toe te passen loon- en arbeids
voorwaarden. Over de correcte toepassing
hiervan kan u zich inlichten bij de beroeps
vereniging en werkgeversorganisaties (contact
gegevens in bijlage 1) of een sociaal secretariaat
-- opstellen van arbeidsovereenkomsten en
arbeidsreglement.

Hou er bij het maken van de
haalbaarheidsstudie rekening mee
dat deze steunmaatregelen slechts
tijdelijke verminderingen van
loonkosten met zich mee brengen.
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Hou er rekening mee dat -als u op een bepaald
ogenblik personeel wil of moet ontslaan- het sociaal
passief (dit is het bedrag van de ontslagvergoeding
en de RSZ die daarop verschuldigd is) een zware last
is om te dragen, tenzij de opgezegde werknemer
de opzegtermijn moet ‘uitdoen’.

Samenwerken met zelfstandigen: opgelet
voor schijnzelfstandigheid
Wanneer u overweegt om samen te werken met
partners, op zelfstandige basis, is het zeer belangrijk dat al vóór de opstart goede afspraken worden
gemaakt.
Het is een specifieke startvoorwaarde voor feitelijke
verenigingen in de kinderopvang (zie 2.6) om te
beschikken over een samenwerkingsovereenkomst
met daarin een minimum aantal afspraken. Het is
zeker aan te raden juridisch advies in te winnen om
een samenwerkingsovereenkomst op maat te laten
opmaken over volgende punten:
-- de exacte samenstelling
van de feitelijke vereniging
-- de inbreng van de partners
-- de persoon of personen die
handelingsbekwaam zijn om de feitelijke
vereniging te vertegenwoordigen

-- de persoon die de verantwoordelijke is1
-- het werkregime van alle personen
die deel uitmaken van de feitelijke vereniging
(deeltijds/voltijds)
-- de verdeelsleutel omtrent de inkomsten
enkosten tussen de personen van
de feitelijke vereniging
-- wie draagt welke verantwoordelijkheden
-- wat moet er gebeuren als iemand ermee
wil stoppen
-- dat de feitelijke vereniging blijft bestaan
als er leden in- of uittreden
-- bij toe- of uittredingen in een feitelijke
vereniging wordt er een bijlage gemaakt
die aan de overeenkomst wordt toegevoegd
en getekend wordt door alle leden.

Samenwerken met zelfstandigen
betekent een gelijkwaardig
partnerschap. Hou rekening
met de regels omtrent
schijnzelfstandigheid!
De wet voorziet in een aantal criteria om uit te
maken om welk soort arbeidsrelatie het gaat:
-- vrije wil van de partijen: zelfstandigen hebben
de vrije wil om al dan niet te werken
-- vrijheid van arbeidstijd: zelfstandigen bepalen
zelf wanneer ze het werk uitoefenen.
Zij zijn natuurlijk wel gebonden door
de openingsuren van de kinderopvang
-- vrijheid van organisatie van de arbeid:
zelfstandigen hebben de vrije keuze om te
bepalen hoe ze hun werk en taken organiseren
-- de aan- of afwezigheid van hiërarchische
gezag: niemand mag over een zelfstandige
gezag uitoefenen.
Praktisch gesproken vertaalt zich dat in aandachtspunten zoals de volgende:

-- Zelfstandigen voeren hun eigen boekhouding
en administratie, en de vergoeding die ze
ontvangen is bruto.
-- Tussen zelfstandigen wordt structureel
overlegd over uurroosters, vakantieregelingen,
activiteiten etc. Werknemers hebben zich veel
meer te schikken naar de instructies.
-- ...
Als de sociale inspectie en/of de arbeidsrechtbank
(als een ontevreden (ex-)medewerker zich daartoe
zou wenden) vaststelt dat de zelfstandige waarmee
u werkt eigenlijk een werknemer is, volgt er een
herkwalificatie van zelfstandige naar werknemer.
U wordt dan als werkgever gezien en de betaalde
vergoedingen aan de zelfstandige als loon. De RSZ
zal van u zowel de betaling van de werkgevers- als
werknemersbijdragen op dat loon vorderen en dit
tot 3 jaar terug (7 jaar bij fraude), aangevuld met
opslagen en interesten.
Op strafrechtelijk vlak riskeert de werkgever ook
nog een veroordeling voor een sociaalrechtelijk
misdrijf, wegens het niet naleven van de wettelijke
voorschriften inzake aangifte en betaling van de
sociale zekerheidsbijdragen.
De schijnzelfstandige zelf kan een vordering tegen
u instellen voor achterstallig vakantiegeld, indexeringen en eventueel een opzeggingsvergoeding.
De sancties voor schijnzelfstandigheid zijn bijzonder
zwaar voor de werkgever. Het inwinnen van
juridisch advies voor de opstart van de samenwerking is dus zeker een aanrader.
Als u volledige zekerheid wil over de aard van de
arbeidsrelatie (werknemers- of zelfstandigenstatuut)
kan u bij de Administratieve Commissie ter regeling
van de arbeidsrelatie een advies vragen. De sociale
ruling kan voorafgaand aan de start en uiterlijk 1
jaar na de aanvang van de arbeidsrelatie worden
aangevraagd.

-- Werknemers genieten een vast maandelijks
inkomen, bij zelfstandigen is dat veel minder
het geval, hun inkomen varieert en loopt niet
noodzakelijk door als ze vakantie nemen of
ziek zijn.
1. De verantwoordelijke staat in voor het dagelijks regelen van de kwaliteitsvolle
werking van de kinderopvanglocatie. Hij/zij stuurt de werking aan en is beschikbaar
als aanspreekpersoon voor inspectie, Kind en Gezin en de ouders.
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2.6 Kies de geschikte
ondernemingsvorm
Vooraleer de administratieve formaliteiten bij de
start te doorlopen, moet u eerst een beslissing
nemen over de ondernemingsvorm. Kiest u voor
een eenmanszaak? Of voor een vennootschap? En
welke vennootschapsvorm? Of gaat uw voorkeur uit
naar een vereniging zonder winstoogmerk (vzw)?
Het is van groot belang dit vooraf af te wegen.
Beleidsvoering, boekhouding, belastingstelsel en
aansprakelijkheid verschillen grondig naargelang
de gekozen formule.
Welke keuze de juiste is, hangt af van verschillende
elementen:
-- Start u alleen of met meerdere?
-- Hoe zal de samenwerking in werkelijkheid
gebeuren? Speelt één iemand de baas
of is er een evenwichtige verdeling van
verantwoordelijkheden en hebben de
medewerkers inspraak?
-- Hoe stabiel is de relatie tussen de opstartende
partners?
-- Wil u niet hoofdelijk aansprakelijk zijn
bij schulden of faillissement?
-- Welk aspect weegt voor u zwaarder door: het
fiscale voordeel (mogelijkheid het kostenforfait
te gebruiken) (zie 4.3) versus het juridische
voordeel (beperkte aansprakelijkheid)?
-- Is het pand uw eigendom of moet nog een
pand gehuurd of gekocht worden? Als u een
vennootschap opstart, kan deze het pand
huren waarvan u eigenaar bent. Vraag raad aan
uw boekhouder voor fiscale optimalisatie.
-- Wil u dat ook ouders of werknemers vennoot
kunnen worden (en evt. kapitaal inbrengen)?
-- Wil u werken met vrijwilligers?
Of de ene dan wel de andere organisatievorm interessanter is, moet per project worden onderzocht.
Hou er ook rekening mee dat wie wil werken met
de subsidie voor inkomenstarief (zie 2.7) aan bijkomende vereisten moet voldoen vanaf 19 opvangplaatsen. De vennootschap met sociaal oogmerk of
vzw, het werken met werknemers en een dubbele
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boekhouding worden verplicht. Hiervoor wordt wel
een overgangsperiode voorzien. Ten vroegste vanaf
2020 moet u zich hiermee in regel stellen.
Het is ten zeerste aan te raden voor gehuwden,
die een zelfstandige handels- of burgerlijke activiteit
willen starten, om het huwelijkscontract te laten
nakijken. Als men gehuwd is onder een gemeenschapsstelsel, al dan niet met een huwelijkscontract, staat de volledige gemeenschap borg voor
de professionele schulden, dus ook de helft die
toebehoort aan de andere echtgenoot. Anderzijds
is het ook in het belang van de zaak dat schuldeisers
van de partner geen aanspraak kunnen maken op
het vermogen van de zaak.
INLICHTINGEN

De site van de Nederlandstalige notarissen:
www.notaris.be

De meest courante organisatievormen
binnen de sector van de kinderopvang
1. EENMANSZAAK
Wanneer iemand zelfstandig wil worden, zonder
daarvoor een vennootschap op te richten, spreken
we van een eenmans
zaak. Er zijn weinig ver
plichtingen bij de start en veel minder boekhoud
kundige en administratieve verplichtingen dan bij
een vennootschap. Bijgevolg liggen de opstart- en
de beheerskosten veel lager.
Het gebruik van het kostenforfait is mogelijk (zie
4.3). Vennootschappen of vzw’s kunnen daaren
tegen het kostenforfait niet toepassen.

Bij de eenmanszaak is er geen
scheiding tussen het privé- en het
bedrijfsvermogen, de zaakvoerder is
dus onbeperkt aansprakelijk.
Door een verklaring af te leggen bij de notaris kan
de zelfstandige evenwel zijn privéwoning onvatbaar
voor beslag laten verklaren en daardoor toch enige
bescherming inbouwen (meer informatie zie
bijlage 4).

2. FV: FEITELIJKE VERENIGING
Men spreekt van een ‘feitelijke vereniging’ wanneer
twee of meer personen (eenmanszaken) zich
verenigen om een gemeenschappelijk doel te
verwezenlijken. Een gemeenschappelijke naam is
mogelijk.
Een feitelijke vereniging is geen rechtspersoon,
de individuele leden verbinden zich persoonlijk. Er is dus onbeperkte aansprakelijkheid.

Tip: laat alle leden van de feitelijke
vereniging mee het huurcontract
ondertekenen.
De feitelijke vereniging is aan weinig formaliteiten
onderworpen, bijgevolg zijn er weinig kosten. Er zijn
geen notariskosten en er is geen publicatieplicht. In
een feitelijke vereniging wordt het gebruik van het
kostenforfait toegestaan (zie 4.3).
De regels voor het bestuur van de feitelijke vereniging en de onderlinge afspraken tussen de samenwerkende partners (over de inbreng, winstverdeling,
verdeling van bevoegdheden, …) worden bepaald
door de samenwerkingsovereenkomst (zie 2.5).
Wie met de subsidie voor inkomenstarief wil
werken moet vanaf 19 plaatsen ten vroegste
tegen 2020 de feitelijke vereniging omzetten naar
een vennootschap met sociaal oogmerk of vzw
(zie overgangsbepalingen in bijlage 2).
3. VOF: VENNOOTSCHAP ONDER FIRMA
De vennootschap onder firma wordt aangegaan
tussen minstens twee personen die onder een
gemeenschappelijke naam een activiteit willen
uitoefenen.
De vof is vrij eenvoudig op te richten met een
onderhandse akte. Deze moet gepubliceerd
worden in het Belgisch Staatsblad.
Gezien de onbeperkte en hoofdelijke aansprakelijkheid van de vennoten wordt met deze vennootschapsvorm het privévermogen niet beschermd.
Voor een vof is geen minimumkapitaal nodig.

4. (E)BVBA: BESLOTEN VENNOOTSCHAP
MET BEPERKTE AANSPRAKELIJKHEID
De eenpersoons bvba (ebvba) telt één vennoot, de
bvba heeft minstens twee vennoten. De (e) bvba
heeft verschillende administratieve en boekhoudkundige verplichtingen. Er is een minimumkapitaal
vereist van € 18.550, waarvan bij de aanvang € 6.200
volstort moet zijn (€ 12.400 bij ebvba).

Er is een duidelijke scheiding tussen
het privé- en het bedrijfsvermogen
en een beperkte aansprakelijkheid
(in principe ten belope van de eigen
kapitaalsinbreng).
Bij een faillissement in de eerste drie jaar na de
oprichting geldt de oprichtersaansprakelijkheid,
m.a.w. de beperkte aansprakelijkheid valt weg
wanneer er fraude werd gepleegd of indien er wordt
bewezen dat het beginkapitaal ontoereikend was
voor de levensvatbaarheid van de onderneming.
Het is een dure vennootschapsvorm om op te
richten en in stand te houden, maar kan aan te
raden zijn wanneer er een pand moet aangekocht
worden.
Een goedkoper alternatief kan de starters-bvba
(S-BVBA) zijn: deze kan opgericht worden met een
kapitaal van € 1,00, al dient 25% van de nettowinst
gereserveerd te worden voor kapitaalopbouw. Vanaf
het derde werkingsjaar geldt een aansprakelijkheid
tot beloop van het verschil tussen het maatschappelijk kapitaal en het grensbedrag van € 18.550. In
die zin is het een mogelijke tussenoplossing.
5. CVBA: COÖPERATIEVE VENNOOTSCHAP MET
BEPERKTE AANSPRAKELIJKHEID
Een coöperatieve vennootschap bestaat uit een
veranderlijk aantal vennoten (minimum 3) en veranderlijke inbrengen. De vennoten kunnen vrij veel
aspecten van deze vennootschap zelf bepalen (o.a.
ook overdracht van aandelen, bestuur, …). Het minimumkapitaal bedraag €18.550
De cvba laat een makkelijke intrede en uittrede
van vennoten toe boven het minimumkapitaal dat
door de oprichters wordt samengebracht. De cvba
biedt beperkte aansprakelijkheid.
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In de cvba zijn er verschillende categorieën van aandeelhouders mogelijk, met verschillende rechten en
plichten, naargelang de inbreng.
Indien er aan bepaalde voorwaarden voldaan is
(o.a. een dividendbeperking tot 6% en 10% stem
recht
beperking) kan de cvba er
kend worden
door de Nationale Raad voor de Coöperatie. De
erkende cvba geniet een aantal voordelen, waaronder de belangrijkste zijn:
-- een dividend is vrijgesteld van belasting (max.
€ 180), zowel voor vennootschap als vennoot
-- bestuurders kunnen statuut van loontrekkende
hebben
-- er is Vlaamse steun in het kader van sociale
economie mogelijk.
6. COMM.V: GEWONE COMMANDITAIRE
VENNOOTSCHAP
De commanditaire vennootschap laat een samenwerking toe tussen een werkende vennoot en een
geldschieter, de ‘stille vennoot’. Die laatste kan
enkel aansprakelijk worden gesteld ten belope van
zijn inbreng en kan geen daden van beheer stellen.
De werkende vennoot is wel hoofdelijk en onbe
perkt aansprakelijk.
De gewone commanditaire vennootschap is vrij
eenvoudig op te richten en vereist in haar werking
weinig verplichtingen.
7. VZW: VERENIGING
ZONDER WINSTOOGMERK
In een aantal gevallen kan men een vereniging
zonder winstoogmerk (vzw) oprichten in plaats van
een eenmanszaak of vennootschap. Het doel van
de vereniging moet buiten de handelseconomische
sfeer liggen. Er mag winst gemaakt worden, maar
die moet wel aangewend worden ter realisatie van
het maatschappelijk doel. Er is geen winstuitkering
mogelijk, een loon uitkeren kan wel. Het netto-actief mag niet terugkeren naar de stichters, tenzij ze
een lening gegeven hebben aan de vzw.
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Een vzw geniet rechtspersoonlijk
heid en moet voldoen aan een
aantal wettelijke verplichtingen.
De vzw heeft eigen bezittingen
en het eigen bezit van de leden kan
niet aangesproken worden.
In een vzw kunnen vrijwilligers werken.
Er is geen minimumkapitaal vereist.
INLICHTINGEN

Vlaams Studie- en Documentatiecentrum
voor vzw’s (VSDC)
Lauwestraat 166
8560 Wevelgem
T 056 41 03 68
info@vsdc.be
www.vsdc.be
Procura vzw
Kenniscentrum van Groep Arco
voor non-profit en sociale economie
Haachtsesteenweg 579
1030 Brussel
T 02 246 37 60
info@procura.be
www.procura.be
8. VSO: VENNOOTSCHAP
MET SOCIAAL OOGMERK
Wanneer de activiteiten te commercieel zijn om een
vzw te zijn, maar te sociaal om een vennootschap
te zijn, bestaat nog de mogelijkheid om te kiezen
voor een vennootschap met sociaal oogmerk.
De vso is onderworpen aan de vennootschaps
belasting en moet voldoen aan dezelfde regels van
het boekhoudrecht als gewone vennootschappen,
ook al zijn er enkele speciale regels voor de vso.
De vso heeft een aantal specifieke kenmerken:
-- vrije keuze van de handelsvennootschap:
het sociaal oogmerk is mogelijk bij elke
vennootschapsvorm
-- aan het bedrijfsdoel moet een sociaal
oogmerk gekoppeld zijn: het doel is een
verrijking van de gemeenschap,
niet van de vennoten
-- een dividend wordt beperkt tot maximaal
6% van de winst
-- een duidelijke bestemming van de winst
en de reserves, vast te leggen in de statuten

-- het bijzonder verslag m.b.t. maatschappelijke
doelen: geeft aan hoe de uitgaven aangewend
worden om het sociaal oogmerk te bevorderen
-- bij de vereffening van de vso wordt wat
overblijft na aanzuivering van het passief en
terugbetalen van de inbreng van de vennoten
bestemd voor iets wat zo nauw mogelijk
aansluit bij het sociaal oogmerk van de
vennootschap.
Naast de mogelijkheid om er handelsactiviteiten in
onder te brengen heeft de vso nog een aantal andere
voordelen t.o.v. de vzw: o.a. de opbouw van het
eigen vermogen via aandelen, een correcte vergoeding van risicokapitaal, een grotere kredietwaardigheid, toegang tot de steunmaatregelen bedoeld voor
gewone vennootschappen én de maatregel Sociale
Inschakelingseconomie bij aanwerven (SINE), …
In tegenstelling tot ‘gewone’ vennootschappen
heeft de vso -onder bepaalde voorwaarden- de
mogelijkheid om steunmaatregelen bedoeld voor
vzw’s te gebruiken.

Beroepsinstituut van erkende Boekhouders
en Fiscalisten: www.bibf.be
Instituut van de accountants en
de belastingconsulenten: www.iec-iab.be
Koninklijke vereniging van accountants
en boekhouders van België: www.kvabb.be
bijlage 4 vindt u een overzicht van de mogelijke
organisatievormen, met hun meest specifieke
kenmerken.

Organisatievorm groepsopvang
vanaf 19 opvangplaatsen met subsidie
voor inkomenstarief
Een organisator die de subsidie voor inkomenstarief (zie 2.7) wil krijgen, zal zijn werking op
een bepaalde manier moeten organiseren en zijn
budget moeten beheersen met behulp van een
goede boekhouding en financieel verslag. De
groepsopvang vanaf 19 subsidieerbare plaatsen
moet rechtspersoonlijkheid hebben (vzw of vennootschap). De feitelijke vereniging is dan uit
gesloten. De vennootschap moet bovendien een
sociaal oogmerk hebben.

INLICHTINGEN

Adviesbureaus in de sociale economie:
Febecoop: www.febecoop.be
Hefboom: www.hefboom.be
Procura: www.procura.be
CoopConsult: www.coopconsult.be
Laat u bij de keuze van de ondernemingsvorm zeker
ook bijstaan door een boekhouder of jurist die de
sector van de kinderopvang goed kent.
INLICHTINGEN

De site van de Nederlandstalige notarissen:
www.notaris.be
Justitiehuizen

Een dubbele boekhouding, met inbegrip van een
uitgebreider rekeningstelsel voor de kinderopvang,
maakt het mogelijk voor Kind en Gezin om na te
gaan of de subsidie efficiënt wordt ingezet en of de
organisatie financieel gezond is.
Tot slot moeten de kinderbegeleiders het werk
nemersstatuut hebben.
Deze verplichtingen gelden nog niet vanaf de
inwerkingtreding van het nieuwe decreet, maar
slechts ten vroegste vanaf 2020 (zie overgangstermijnen in bijlage 2). Raadpleeg de website van Kind
en Gezin voor meer informatie.
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TRAP 3
Plussubsidie
TRAP 2
Subsidie voor
TRAP 1
Basissubsidie

inkomenstarief

Subsidie voor
inkomenstarief

Basissubsidie

Basissubsidie

TRAP 0

2.7 Inkomsten van de kinderopvang
Subsidiemogelijkheden
Het decreet voorziet in een subsidiesysteem met
verschillende trappen (zie hierboven).
In trap 0 zitten alle initiatieven die geen enkele
subsidie van Kind en Gezin ontvangen (tenzij evt.
de subsidie voor individuele inclusieve opvang). Wie
in trap 1 zit, krijgt een basissubsidie. In trap 2 komt
daar nog de subsidie voor inkomenstarief bij en in
trap 3 de plussubsidie.

kwetsbare gezinnen
voorrangsregels
prijs op basis van inkomen
voorrangsregels
minstens 220 openingsdagen
nederlands

Vrij te kiezen dag- of maandprijs
U kan werken met een dagprijs of maandprijs, die
u vrij kan bepalen. U kiest dan zelf het tijdstip van
betalen, wat inbegrepen is in die prijs en wat de
gevolgen zijn bij laattijdige betaling. Essentieel, meer
bepaald om discussie of betwisting te voorkomen,
is dat u dit duidelijk en schriftelijk vastlegt in de overeenkomst met de ouders.
U kan enkel een vrije prijs hanteren in trap 0 of 1 van
het subsidiesysteem.

Ouders betalen volgens inkomen
Wie tot een bepaalde trap behoort, krijgt ook de
subsidie van de lagere trappen.
De aanvraag om toe te treden tot trap 1, 2 of 3 van
het subsidiesysteem is enkel mogelijk wanneer de
Vlaamse Regering daarvoor een oproep lanceert en
u aan bepaalde voorwaarden voldoet. De beschikbare middelen zullen dan verdeeld worden tussen
de aanvragers aan de hand van programmatie
criteria. Er zal m.a.w. een afweging gemaakt worden
tussen de vraag in de gemeente of de regio en het
reeds beschikbare aanbod. Met deze middelen
kunnen zowel volledig nieuwe plaatsen als overgangen van plaatsen van een lagere naar een hogere
subsidietrap worden gecreëerd.
INLICHTINGEN

Voor meer informatie over bedragen en
voorwaarden: www.kindengezin.be
Alle subsidies zijn inkomsten en dus
belastbaar! Informeer zeker ook bij de stad
of gemeente waar u zich wil vestigen naar
subsidies voor kinderopvang.
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Zit uw opvangvoorziening in trap 2 of 3 van het
subsidiesysteem, betalen de ouders bijdragen die
berekend worden op basis van hun inkomen.

Een opvanginitiatief mag
in dezelfde vestiging geen vrije prijs
en subsidie voor inkomenstarief
combineren.
Waarborg
Bij de inschrijving kan er eventueel een waarborg
gevraagd worden, om te vermijden dat een ouder
bij u een plaats reserveert en achteraf afhaakt. Deze
betaling kan ook een waarborg zijn voor het betalen
van facturen of het nakomen van de opzegbepalingen. Nadat alle verplichtingen door de ouders
werden nagekomen, zal u deze waarborg moeten
terugbetalen.
Opgelet: wie met de subsidie voor inkomens
tarief wil werken, mag maximaal € 250 waarborg
vragen (of € 50 voor gezinnen onder een bepaalde
inkomensgrens).

Fiscale aftrek kinderopvang voor bedrijven
U kan op zoek gaan naar bedrijven die bij u een
opvangplaats willen reserveren voor hun personeel.
Het bedrag dat zij in ruil voor de gereserveerde
plaatsen betalen kunnen zij onder bepaalde voorwaarden fiscaal aftrekken als beroepskosten en
bedraagt maximaal € 7.9902 per belastbaar tijdperk
per nieuwe opvangplaats die wordt gecreëerd of
behouden3. Met dit bedrag kan u werkingskosten,
uitgaven voor infrastructuur of uitrusting (meubelen,
boeken, speelgoed, enz.) financieren. De ouder
bijdragen zijn hier niet inbegrepen.
De gereserveerde plaatsen worden voorbehouden
voor de werknemers van het betreffende bedrijf. U
stelt daarvoor met het bedrijf of de zelfstandige een
overeenkomst tot kopen of huren van plaatsen op.
Onder ‘kopen’ wordt verstaan dat de gereserveerde
plaatsen ten allen tijde ter beschikking blijven van de
werknemers van het bedrijf. ‘Huren’ betekent dat de
gereserveerde plaatsen enkel ter beschikking staan
als ze daadwerkelijk worden benut. Indien ze niet
worden benut, kunnen ze door andere gezinnen
worden ingenomen. Een voorziening die met
de subsidie voor inkomenstarief werkt, kan enkel
plaatsen ‘verhuren’, omdat daar de plaatsen moeten
openstaan voor alle kinderen.
INLICHTINGEN

Meer informatie hieromtrent, evenals het attest
dat bedrijven als bewijsstuk kunnen gebruiken,
vindt u terug op de website van Kind en Gezin.

Een voorziening die met de
subsidie voor inkomenstarief
werkt, kan enkel plaatsen
‘verhuren’, omdat daar de
plaatsen moeten openstaan
voor alle kinderen.

2.8 Hoofdberoep of bijberoep
Starten in hoofdberoep impliceert dat uw activiteit
als zelfstandige uw enige of voornaamste bezigheid
is. Als u wenst te starten in bijberoep dient u tegelijk
en hoofdzakelijk nog een andere beroepsactiviteit
uit te oefenen voor een werkgever:
-- als loontrekkende: uw hoofdactiviteit moet
minstens de helft bedragen van een voltijdse
job in de onderneming of in de sector
-- in het onderwijs: deze betrekking moet als
statutair minstens 6/10 van een volledig
uurrooster bedragen; als contractueel moet dit
-- minstens 5/10 zijn
-- als ambtenaar: u moet minstens 200 dagen
ofwel 8 maanden per jaar werken en het
gepresteerde werkrooster moet minstens
overeenkomen met een halftijdse job.
INLICHTINGEN

RSVZ brochure ‘zelfstandig in bijberoep’
enwww.rsvz.be

2.9 Steunmaatregelen en financiering
Ondersteuningsstructuur kinderopvang
De Vlaamse Regering voorziet in de subsidiëring
van een ondersteuningsstructuur op het vlak van
ondernemen en op het vlak van organiseren en
kwaliteitszorg. Voor de pijler ondernemen wordt
Unizo gesubsidieerd, voor de pijler organiseren en
kwaliteitszorg is dit ‘t OpZet. Zij ondersteunen door
middel van advies, vorming en netwerking zelfstandige ondernemers in de kinderopvang. Zij werken
hiervoor samen met Kind en Gezin, Zorginspectie,
pedagogische ondersteuningsorganisaties, … U
kan met al uw vragen terecht bij het uniek ondersteuningsloket, georganiseerd door VoorZet, dat
u –afhankelijk van het thema- naar de juiste ondersteuner zal doorverwijzen.
www.topzet.be
www.unizo.be
www.voorzet.be

Subsidiedatabank en subsidiegidsen
2. Inkomsten 2014, aanslagjaar 2015
3. Vanaf 1 januari 2003

Als startende onderneming is het aan te raden
om de subsidiedatabank van het Agentschap
Innoveren en Ondernemen te raadplegen. Deze
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subsidiedatabank geeft u basisinformatie over de
belangrijkste steunmaatregelen van de provinciale,
Vlaamse, federale en Europese overheden. Niet
alleen subsidies, maar ook andere steunmogelijkheden zijn in deze databank opgenomen: zoals financieringsmaatregelen gecreëerd door de overheid,
alsook fiscale en parafiscale voordelen. Zo vindt u
er bv. alle mogelijke maatregelen bij aanwerven van
personeel.

en Ondernemen kunnen u ondersteunen bij uw
zoektocht. Eerst moet u nagaan welke eigen financiële middelen u alleen of samen met anderen
ter beschikking hebt. Daarnaast kan u eventueel
externe of vreemde middelen aantrekken.

Subsidiegidsen per thema of sector bieden een
overzicht van de belangrijkste maatregelen. Bekijk
zeker de subsidiegidsen “Kinderopvang” en “U heeft
startplannen”.

Naast bankleningen bestaan er interessante
overheidsfinancieringsmiddelen.

Let op: bij sommige maatregelen moet u vooraf
de steun aanvragen.
www.subsidiedatabank.be
www.vlaio.be

Kmo-portefeuille
De kmo-portefeuille is een subsidiemaatregel
waardoor kmo’s en beoefenaars van vrije beroepen
die in Vlaanderen zijn gevestigd financiële steun
krijgen voor de aankoop van diensten die de kwaliteit
van hun onderneming verbeteren. Concreet zijn dat
opleidingen en adviesdiensten die de ondernemer
inkoopt bij geregistreerde dienstverleners.
Een kleine onderneming die investeert in opleiding
en advies kan 40 procent steun genieten via de
kmo-portefeuille. U ontvangt maximaal € 10.000
steun per jaar. Een middelgrote onderneming die
investeert in opleiding en advies, kan 30 procent
steun genieten via de kmo-portefeuille. U krijgt
maximaal € 15.000 per jaar.
Vzw’s komen niet in aanmerking voor de kmoportefeuille.
Daarnaast bestaat er specifiek voor de sector van de
kinderopvang een subsidiesysteem met verschillende trappen, met elk hun eigen voorwaarden.

Tip: voorzie voldoende financiële
buffer voor onvoorziene en
onderschatte kosten

PMV/Z– Winwinlening
Met de Winwinlening wil de Vlaamse overheid particulieren fiscaal aanmoedigen om geldmiddelen
ter beschikking te stellen aan kmo’s. Wie als vriend,
familielid of kennis leent aan een Vlaams bedrijf,
krijgt hierop jaarlijks een belastingvermindering,
gekoppeld aan een eventuele fiscale recuperatie
indien de kredietnemer het bedrag niet kan
terugbetalen.
Eigenschappen:
-- lening van maximaal € 50.000 per krediet
gever met een totaal van € 200.000 per
onderneming
-- vaste looptijd van 8 jaar met verschillende
aflossingsmogelijkheden
-- rentevoet tussen de helft van de wettelijke
rentevoet en de wettelijke rentevoet
(in 2017 bedraagt deze rentevoet 2%)
-- betalingen rente op overeengekomen
vervaldagen
-- achtergestelde lening.
De Winwinlening moet worden vastgesteld in een
(onderhandse of notariële) akte, opgesteld aan de
hand van een modelformulier.
Voor meer informatie over de Winwinlening
www.pmvz.eu

PMV/Z - Startlening+
www.kmo-portefeuille.be
www.kindengezin.be/kinderopvang

De Startlening+ van PMV/Z is de opvolger van de
startlening. Deze maatregel trad eind juni 2015 in
werking.

Financiering
Bent u op zoek naar financiële middelen? De
accountmanagers van het Agentschap Innoveren
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De Startlening+ is een achtergestelde lening voor
alle starters (natuurlijke personen en rechtspersonen)

die nog niet of gedurende ten hoog
ste 4 jaar
ac
tief zijn (voor natuur
lijke personen: actief in
hoofdberoep).
PMV/Z behoort tot de PMV-groep.
Eigenschappen:
-- achtergestelde lening
-- bestemd voor starters tot 4 jaar na de start
maximum € 100.000, beperkt tot 4 maal
de eigen inbreng
-- looptijd is minimaal 3 en maximaal 10 jaar
-- vaste rentevoet, bedraagt in 2017 3,00% per jaar
-- maandelijkse constante kapitaalsaflossingen
-- vrijstelling in kapitaalsaflossing van 1 of 2 jaar
mogelijk.
Vzw’s kunnen in aanmerking komen voor zover zij
minstens de helft van hun inkomsten behalen uit
normale economische activiteiten.
Voor aanvragen en begeleiding bij de indiening van
de Startlening+ kunt u zich wenden tot aanbrengers
en kredietinstellingen waarmee PMV/Z samenwerkt
of verstrekkers van microkredieten (www.pmvz.eu/
startlening) of u kan de aanvraag ook rechtstreeks
bij PMV/Z indienen.
Het volgen van een begeleidingsprogramma
na opstart van de activiteit in het kader van een
door Agentschap Ondernemen ondersteund
traject wordt aanbevolen: www.vlaio.be/artikel/
de-eerste-stappen-als-ondernemer.
Indien u een volledig uitkeringsgerechtigde werk
loze, niet-werkende werkzoekende of begunstigde
van een leefloon bent dan dient u ook rekening te
houden met volgende extra’s:
-- U bezorgt een geldig attest Startlening+
(verkrijgbaar bij de VDAB of enige andere
bevoegde instantie) bij de aanvraag;
-- De looptijd van uw lening als werkzoekende
bedraagt minimum 5 jaar;
-- PMV/Z vraagt geen waarborgenals u
werkzoekende bent;
-- Indien de zaak of onderneming wordt
stopgezet, dan kan zelfs een schuld tot
€ 40.000 worden kwijtgescholden. U moet
als kredietnemer het bewijs van gebrek aan
leefbaarheid van de activiteit leveren binnen

drie maanden na de stopzetting;
-- In alle andere gevallen van stopzetting moet
u het bedrag van de Startlening+ terugbetalen
en kan PMV/Z de nodige maatregelen nemen
om de invordering te bewerkstelligen;
-- U behoudt het recht op werkloosheidsuitkering
bij stopzetting voor om het even welke reden
binnen de 15 jaar volgend op de start van de
zelfstandige activiteit.
Meer informatie op
www.pmvz.eu

PMV/Z – KMO-cofinanciering
De KMO-cofinanciering van PMV/Z is de opvolger
van de starteo-, optimeo- en ba+-lening. Deze
maatregel trad eind juni 2015 in werking.
De KMO-cofinanciering is een achtergestelde
lening van maximum € 350.000, bestemd voor
starters en bestaande ondernemingen.
De lening wordt altijd gecombineerd met een
cofinanciering, ofwel van een bank of investeringsfonds waarmee PMV/Z een samenwerkingsovereenkomst heeft, ofwel van een of meerdere
business angels, van wie er minstens één lid is van
BAN Vlaanderen. Een cofinanciering door meerdere
van voornoemde partijen is ook mogelijk.
PMV/Z behoort tot de PMV-groep.
Eigenschappen:
-- achtergestelde lening
-- maximum € 350.000, beperkt tot 4 maal
de eigen inbreng
-- eigen inbreng minimum 10%
van de globale investering
-- tussenkomst cofinancier (bank, investerings24
fonds, business angel) minimum 20% van
de globale investeringsbehoefte
-- PMV/Z komt tussen voor maximaal 50%
van de globale investeringsbehoefte
-- een Winwinlening komt in aanmerking als
eigen inbreng, net zoals een achtergestelde
lening, onder bepaalde voorwaarden
-- het minimumbedrag van de
KMO-cofinanciering is € 7.500
-- looptijd van de lening is minimaal 3 en
maximaal 10 jaar (de looptijd van de
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begeleidende co-financiering mag hoogstens
2 jaar korter zijn dan de looptijd van de
KMO-cofinanciering)
-- rentevoet is gelijk aan de IRS-rentevoet
(basisintrestvoet op de markt voor
investeringskredieten) voor de betrokken
looptijd + 0,53%, met een minimum van 3%
-- terugbetaling van het kapitaal ofwel met een
vast bedrag in kapitaal (variabele maandelijkse
aflossingen) ofwel met een progressief bedrag
in kapitaal (constante maandelijkse aflossingen)
-- vrijstelling in kapitaalsaflossing van 1 of 2 jaar
mogelijk (bij een vrijstellingsperiode van 2 jaar
stijgt de rentevoet met 0,25%)
-- cumulatie met een Startlening+ is mogelijk
(bedrag van beide leningen samen mag niet
hoger zijn dan € 350.000).
Vzw’s kunnen in aanmerking komen voor zover zij
minstens de helft van hun inkomsten behalen uit
normale economische activiteiten.
U kunt een aanvraag voor een KMO-cofinanciering
indienen via:
-- een kredietinstelling of
investeringsfonds waarmee PMV/Z een
samenwerkingsovereenkomst heeft;
-- BAN Vlaanderen indien een of meerdere
business angels optreden als cofinancier;
-- rechtstreeks bij PMV/Z is eveneens mogelijk.
Meer informatie op
www.pmvz.eu

Hefboom
Hefboom is een cvba die financiering, advies en
diensten verleent aan ondernemingen, organisaties en projecten die werk maken van een sociale
en duurzame samenleving. Tot deze ruimere
socialprofitsector behoren ook organisaties uit de
kinderopvang. Hefboom Financiering verschaft
voornamelijk investeringskredieten, werkkapitaal
en overbruggingskredieten.
Impulskrediet is het microkrediet van Hefboom.
Impulskrediet zich richt tot micro-ondernemers
(kmo’s, zelfstandigen in hoofd- en bijberoep, ook
vzw’s) die geen of moeilijk toegang hebben tot een
bankkrediet.
De duurtijd van het microkrediet bedraagt maximaal
5 jaar, aan een rentevoet van 6%. Er kan maximaal
€25.000 worden ontleend.
Er wordt gedurende 2 jaar gratis begeleiding
aangeboden door vrijwillige coaches met een
ruime ervaring om de slaagkans van het project te
vergroten.
Impulskrediet kan in de kinderopvang gebruikt
worden als startkapitaal, als groeifinanciering of
voor overnames. Impulskrediet kan ook gebruikt
worden om de eigen inbreng voor de Startlening+
te financieren.
Dit microkrediet vervangt sinds januari 2016 de
maatregelen Impulskrediet START, Impulskrediet
GO, Impulskrediet PART en Impulskrediet COOP.
Vzw’s komen niet in aanmerking.
Meer informatie op
www.hefboom.be
www.impulskrediet.be

De steun- en financierings
maatregelen zijn onderhevig aan
wijzigingen. Voor de recentste en
meest correcte gegevens, raadpleeg
onze online subsidiedatabank.
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3
Formaliteiten
bij de start
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3.1 Specifiek voor kinderopvang:
aanvraag van de vergunning

3.2 Algemene formaliteiten
Open een zichtrekening

Iedereen die beroepsmatig en tegen betaling
baby’s en peuters opvangt moet een vergunning
aanvragen.
Om een vergunning aan te vragen, moet u aan de
startvoorwaarden voldoen:
-- Verklaring op erewoord dat u de
werkingsvoorwaarden kent en eraan zal
voldoen, dat u een risicoanalyse heeft, dat
u voor pedagogische ondersteuning zal
zorgen en dat u een opvanglocatie heeft
die aan de voorwaarden voldoet en die
in orde is op het vlak van brandveiligheid.
-- Bewijs van de aanvraag van een advies
van het lokaal bestuur omtrent de nood
aan kinderopvang.
-- Documenten over organisator,
verantwoordelijke, kinderbegeleider
en andere personen.
-- Ondernemingsnummer
-- Voor de feitelijke vereniging: een
samenwerkingsovereenkomst.
-- Groepsopvang moet een verslag van inspectie
over de infrastructuur en vanaf 19 plaatsen een
attest van organisatorisch en financieel beheer
kunnen voorleggen.
Hou bij het bekijken van de financiering en de haalbaarheid en bij de planning van de opstart rekening
met de termijnen die nodig of mogelijk zijn bij
de aanvraag van het verslag infrastructuur en de
aanvraag van de vergunning (zie bijlage 5).
Na het verkrijgen van de vergunning heeft de
organisator maximaal drie maanden de tijd om op
te starten. Deze periode kan één keer uitgesteld
worden met drie maanden. Zodra het eerste kindje
opgevangen wordt, moet de organisator voldoen
aan de werkingsvoorwaarden. Deze kan u terug
vinden op www.kindengezin.be.
Voor bepaalde voorwaarden wordt een overgangsperiode voorzien om zich in orde te stellen met de
regelgeving. U kan voor meer informatie terecht bij
www.topzet.be.
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Open bij uw bank een zichtrekening voor uw
opvangvoorziening, zodat de handels- en privéverrichtingen gescheiden blijven.
Voor een vennootschap moet de rekening op naam
van de vennootschap staan. Op die rekening stort
u het volstorte kapitaal.
Het rekeningnummer moet samen met de naam
van de instelling waar de rekening wordt aan
gehouden op alle handelsdocumenten (brieven,
facturen, ...) worden vermeld.

Richt een vennootschap op
Wanneer u kiest voor een vennootschap, bent u
onderworpen aan volgende verplichtingen:
STEL EEN FINANCIEEL PLAN OP
Bij de oprichting van een (e)bvba of cvba moet een
financieel plan opgemaakt worden dat overhandigd
wordt aan de notaris.
VRAAG EEN BANKATTEST AAN
Bij de oprichting van een vennootschap waarbij een
zeker minimumkapitaal moet volstort zijn voor de
oprichting ((e)bvba, cvba), moet een bankattest aangevraagd worden. Dit is een attest waarin
de financiële instelling bevestigt dat het oprichtingskapitaal gestort werd op een zichtrekening op naam
van de vennootschap.
STEL DE STATUTEN OP
De statuten zijn bepalingen die in de oprichtingsakte
van de vennootschap moeten worden opgenomen.
Hierin worden onder andere de identiteit van de
oprichters, naam en doel van de vennootschap,
regeling met betrekking tot de algemene vergadering en andere regels die zullen gelden in de
vennootschap, opgenomen.

STEL EEN
FINANCIEEL
PLAN OP

VRAAG EEN
BANKATTEST
AAN

STEL DE
STATUTEN
OP

STEL EEN OPRICHTINGSAKTE OP
Een vennootschap wordt opgericht door middel
van een oprichtingsakte. Voor de oprichting van
een vof en een comm.v volstaat een onderhandse
akte. Een authentieke akte, opgemaakt door een
notaris, is vereist bij de oprichting van een (e)bvba
en een cvba. Voor het opstellen en verlijden van de
akte moeten de volgende documenten voorgelegd
worden:
-- een financieel plan
-- voor een inbreng in geld: het bankattest
-- voor een inbreng in natura: een verslag van
een bedrijfsrevisor en een bijzonder verslag
van de oprichters.
REGISTREER DE OPRICHTINGSAKTE
De registratie van de oprichtingsakte dient binnen
de vijftien dagen te gebeuren voor de authentieke
akten (notariële akten) en binnen de vier maanden
voor onderhandse akten bij een registratiekantoor
van de FOD Financiën.
LAAT DE OPRICHTINGSAKTE OPENBAAR MAKEN
De oprichting van een handelsvennootschap moet
worden bekendgemaakt door middel van het neerleggen van een uittreksel van de oprichtingsakte
op de griffie van de rechtbank van koophandel
van het gebied waarbinnen de vennootschap haar
maatschappelijke zetel heeft. Het uittreksel uit de
oprichtingsakte wordt, voor wat betreft de authentieke akten, ondertekend door de notaris; de onderhandse akten worden door alle hoofdelijk aansprakelijke vennoten of door één van hen, die door de
andere(n) bijzonder gemachtigd is, ondertekend.
De neerlegging op de griffie van de rechtbank van
koophandel moet binnen de 15 dagen na het ondertekenen van de definitieve akte (de aktedatum)
gebeuren. Concreet moeten volgende stukken
worden neergelegd:

STEL EEN
OPRICHTINGSAKTE OP

REGISTREER DE
OPRICHTINGSAKTE

-- het uittreksel uit de bekend te maken akte
-- een afschrift van dat uittreksel
-- de authentieke of onderhandse volmachten
die aan de akte zijn gehecht
-- het bankattest
-- en eventueel het verslag van de bedrijfsrevisor
over de inbreng in natura.
De vennootschap verkrijgt haar rechtspersoonlijkheid vanaf de dag waarop de bekend te maken
uittreksels uit de oprichtingsakte neergelegd zijn.
Binnen de 15 dagen na neerlegging moet het
uittreksel bekendgemaakt worden in de bijlagen
van het Belgisch Staatsblad. De griffie verzendt de
nodige stukken naar het Staatsblad. De vennootschapsakte kan slechts worden tegengeworpen aan
derden vanaf de dag van bekendmaking, tenzij de
vennootschap aantoont dat die derden er tevoren
kennis van droegen.
LEG EEN VENNOOTSCHAPSREGISTER AAN
In elke vennootschap moet een vennootschaps
register worden aangelegd. Dit register vermeldt per
vennoot naam, beroep, adres, aantal aandelen en
gedane stortingen. Ook de overdrachten worden
in het register bijgehouden.
E-DEPOT
Het e-depot is een eenvoudig en snel hulpmiddel
dat de notaris toelaat de formulieren en oprichtings
akten van ondernemingen te ondertekenen en
neer te leggen in alle administratieve databanken.
Ook de fiscale, sociale en kadastrale opzoekingen
gebeuren via elektronische weg. Hierdoor kan het
oprichten van een vennootschap makkelijker en
sneller gebeuren.

LAAT DE OPRICHTINGSAKTE
OPENBAAR
MAKEN

INLICHTINGEN

uw notariskantoor: www.notaris.be

LEG EEN
VENNOOTSCHAPSREGISTER AAN

E-DEPOT
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VRAAG EEN ONDERNEMINGSNUMMER AAN
Iedere zelfstandige of iedere vennootschap moet
zich inschrijven in de Kruispuntbank van Onder
nemingen (KBO). Hiervoor wendt u zich tot een
ondernemingsloket naar keuze. Dit loket verifieert
of aan de gestelde vereisten voldaan is en voert de
gegevens in de KBO in. Na inschrijving ontvangt u
uw uniek ondernemingsnummer.
Welke documenten moet u voorleggen in een
ondernemingsloket?
-- identiteitskaart (naam, voornaam,
rijksregisternummer aanvrager)
-- bankrekeningnummer
-- bewijs van kennis van het bedrijfsbeheer
van de zaakvoerder of aangestelde (de wet
voorziet een uitzondering voor onthaalouders:
voor hen volstaat een inschrijving als
niet-handelaar)
-- indien nodig bijzondere vergunningen
-- bewijs van hoofdberoep als werknemer bij
opstart in bijberoep
-- voor vennootschappen: uittreksel van de
statutenen attest inzake beheermandaat
Vennootschappen worden geregistreerd in de
KBO door de griffier van de rechtbank van koophandel (na het neerleggen van de oprichtingsakte).
Automatisch wordt er aan de vennootschap dan
ook een ondernemingsnummer toegekend. Nadien
moet de vennootschap zich alsnog wenden tot een
ondernemingsloket om zich te laten inschrijven als
handels- of ambachtsonderneming.
De kosten van inschrijving bij een ondernemings
loket bedragen € 85,50. Voor alle latere transacties
(inschrijving bijkomende vestiging, adreswijziging,
schrapping, …) wordt ook dit eenheidstarief van
€ 85,50 gehanteerd. Enkel de eerste inschrijving als
niet-handelaar voor gezinsopvang is gratis.
INLICHTINGEN

Ondernemingsloketten
economie.fgov.be/nl/ondernemingen/
leven_onderneming/oprichting/onder
nemingsloket/#erkende_ondernemingsloketten

individueel een ondernemingsnummer aanvragen.
De feitelijke vereniging krijgt haar eigen ondernemingsnummer via Kind en Gezin.
AANGIFTE BIJ DE BTW-ADMINISTRATIE:
VRIJSTELLING VOOR DE SECTOR VAN DE
KINDEROPVANG
Diensten van kinderbewaarplaatsen en zuigelingentehuizen zijn vrijgesteld van de btw-plicht volgens
artikel 44, §2, 2° van het btw-wetboek. Er is bijgevolg
geen btw-aftrek mogelijk.
SLUIT AAN BIJ EEN SOCIAAL
VERZEKERINGSFONDS
Als zelfstandige bent u onderworpen aan het
sociaal statuut van de zelfstandige.
Meewerkende echtgenoten, echtgenoten die hun
partner bijstaan bij de uitoefening van hun zelfstandige activiteit, zijn verplicht om zich aan te sluiten
bij het maxi-statuut (tenzij geboren voor 1956).
Het sociaal statuut van de zelfstandige is ook van
toepassing op zelfstandige helpers. De helper is
een natuurlijk persoon die een zelfstandige bijstaat
of vervangt zonder hiervoor door een arbeidsovereenkomst verbonden te zijn. Een zelfstandige
helper moet zich aansluiten bij een sociaal verzekeringsfonds. Er zijn een aantal uitzonderingen op
de verzekeringsplicht:
-- helpers vóór 1 januari van het jaar van
hun twintigste verjaardag en ongehuwd
-- helpers met toevallige zelfstandige activiteit:
minder dan 90 dagen per jaar en niet
regelmatig
-- student-helper met recht op kinderbijslag en
jonger dan 25 jaar
-- gepensioneerde, onbezoldigde mandatarissen.
Zorg ervoor dat u bij tewerkstelling, hoe kortstondig ook, steeds in orde bent met de sociale
wetgeving. In een eenmanszaak kan enkel familie
zonder vergoeding sporadisch meehelpen (indien
niet uitkeringsgerechtigd).

Plichten
De feitelijke vereniging zelf moet geen inschrijving
in de KBO doen, de natuurlijke personen die deel
uitmaken van de feitelijke vereniging moeten elk
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Aan het sociaal statuut van de zelfstandige zijn
plichten verbonden.

Hoofdberoep

Bijberoep

Kwartaalbijdrage (berekend op
een inkomen van € 13.296,25)

Kwartaalbijdrage (berekend op
een inkomen van € 1.471,01)

1ste jaar

€ 704,40

€ 74,42

2de & 3de jaar

€ 721,67

€ 76,33

Ten vroegste zes maanden voor het begin van
de activiteit en ten laatste bij de start moet elke
zelfstandige, bestuurder, zaakvoerder, werkende
vennoot, vennootschap, … zich aansluiten bij een
sociaal verzekeringsfonds naar keuze of bij de
Nationale Hulpkas voor Sociale Verzekeringen der
Zelfstandigen.
De bijdrageplicht begint vanaf de eerste dag van
het kwartaal waarin de zelfstandige zich vestigt. De
zelfstandige moet ieder kwartaal sociale bijdragen
betalen om te kunnen genieten van de sociale
rechten.
Voor 2017 worden de sociale bijdragen voor zelfstandigen berekend op het beroepsinkomen van
het jaar zelf. Voor een beginnende zelfstandige
wordt de kwartaalbijdrage berekend op het wettelijk
vastgesteld minimuminkomen van € 13.296,25. Dit
geeft een kwartaalbijdrage van € 704,4 exclusief
beheerskosten (circa € 4). Als u in dit eerste jaar
als zelfstandige merkt dat uw inkomen hoger zal
liggen dan dit minimum, kan u gedurende dit jaar
bijbetalen, om navordering te vermijden.
Zodra het sociaal verzekeringsfonds de definitieve
jaarinkomsten kent, bezorgt het u een eindafrekening, met het definitieve bedrag van de bijdragen.
Heeft u minder betaald, dan moet u bijbetalen.
Heeft u al te veel bijdragen betaald, volgt er een
terugbetaling.
Meer info bij de sociale verzekeringsfondsen.
De voorlopige kwartaalbijdragen bij het begin van
de activiteit (exclusief beheerskosten) worden
jaarlijks aangepast en bedragen vanaf 1.1.2017 (zie
schema bovenaan).
Onder bepaalde voorwaarden kan een vermindering of vrijstelling van de kwartaalbijdragen bekomen

worden. Deze regeling geldt voor zelfstandigen
in bijberoep, helpers, gehuwde personen die via
de beroepsactiviteit van hun partner volwaardig
beschermd zijn in de sociale zekerheid, weduwen
met recht op overlevingspensioen en studenten
jonger dan 25 jaar. Zelfstandigen in hoofdberoep die
hun sociale bijdragen niet kunnen betalen, kunnen
bij hun sociaal verzekeringsfonds een aanvraag tot
vrijstelling doen van één of meerdere kwartalen.
Voor startende onthaalouders (gezinsopvang) is er
een speciale regeling uitgewerkt. Wanneer u in de
sociale zekerheid al afgeleide rechten hebt (via uw
echtgenoot) mag uw sociaal verzekeringsfonds u
bij de aanvang van uw activiteit toelating verlenen
om specifieke voorlopige bijdragen –of zelfs geen
bijdragen– te betalen op grond van uw geraamde
inkomsten.
Opgelet: voor het tijdvak waarvoor u geen sociale
bijdragen of verminderde sociale bijdragen betaalt,
heeft u geen recht op uitkeringen (pensioen, kinderbijslag, …). Afgeleide rechten zijn wel mogelijk.
Voor die inkomstenraming gebruikt uw sociaal
verzekeringsfonds een berekeningsformulier, dat u
samen kan invullen.
Ook vennootschappen moeten jaarlijks een bijdrage
betalen. Voor het jaar 2017 bedraagt deze bijdrage:
Jaarbijdrage

Balanstotaal

€ 347,50

< € 607.529,12

€ 868,00

> € 607.529,12

Nieuwe personenvennootschappen (bijvoorbeeld
de bvba) krijgen de eerste drie jaar een vrijstelling
als alle zaakvoerders en een meerderheid van de
werkende vennoten in de periode van tien jaar vóór
de oprichting niet meer dan drie jaar zelfstandig
zijn geweest.

31

Rechten

U HEEFT RECHT OP GEZINSBIJSLAG
De gezinsbijslag geldt in principe voor elk kind dat
deel uitmaakt van uw gezin. Ze bestaat uit meerdere
uitkeringen:

-- Moederschapsverzekering:
Jonge moeders hebben recht op 105 gratis
dienstencheques na de bevalling. Vrouwelijke
zelfstandigen hebben recht op acht weken
moederschapsverlof (negen weken bij
meerlingen) en hebben tijdens deze periode
van arbeidsongeschiktheid recht op een
moederschapsuitkering.

-- kraamgeld
-- adoptiepremie
-- gewone kinderbijslag die eventueel kan
worden aangevuld door bijkomende bijslagen
(mindervalide, kinderen, …).

U HEEFT RECHT OP PENSIOEN
Als zelfstandige heeft u recht op een rustpensioen.
In geval van overlijden kan de overlevende echtgenoot of echtgenote aanspraak maken op een
overlevingspensioen.

Door het betalen van sociale bijdragen creëert de
zelfstandige sociale rechten.

U HEEFT RECHT OP TUSSENKOMST
BIJ ZIEKTE EN INVALIDITEIT
De ziekte- en invaliditeitsverzekering omvat:
-- Geneeskundige verzorging:
Alle zelfstandigen moeten zich verplicht
verzekeren tegen grote én kleine risico’s.
-- Arbeidsongeschiktheid:
U heeft recht op uitkeringen die verschillen
naargelang de periode van arbeidsongeschikt
heid. Drie periodes worden onderscheiden:
-- primaire niet-vergoedbare ongeschiktheid:
tijdens deze periode (de eerste maand
volledige arbeidsongeschiktheid) krijgt
u geen vergoeding
-- primaire vergoedbare ongeschiktheid: deze
periode omvat de volgende 11 maanden
arbeidsongeschiktheid en gedurende deze
periode krijgt u wel een vergoeding
-- invaliditeit: deze periode volgt op de hiervoor
vermelde elf maanden en in dit geval krijgt
de zelfstandige een verhoogde vergoeding
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INLICHTINGEN

Rijksdienst voor Pensioenen
Zuidertoren
1060 Brussel
T 02 529 30 02 of gratis nummer 1765
www.onprvp.fgov.be
U HEEFT RECHT OP PALLIATIEF VERLOF
Sinds 1 januari 2010 heeft u als zelfstandige het
recht om, onder bepaalde voorwaarden, tijdelijk
uw beroepsactiviteit te onderbreken (minstens vier
opeenvolgende weken) en hierbij maandelijks een
uitkering te ontvangen van uw sociaal verzekeringsfonds. Dit recht kunt u inroepen om een zwaar
zieke echtgenoot, inwonende partner of inwonend
ernstig ziek kind te verzorgen. Uw aanvraag voor
palliatief verlof, samen met een attest van de
behandelende geneesheer, dient u in bij uw sociale
verzekeringsfonds binnen de vier weken vanaf de
onderbreking van uw activiteit.

U HEEFT RECHT OP EEN VOORTGEZETTE
VERZEKERING BIJ STOPZETTING
Als u beslist om uw zelfstandige activiteit vrijwillig
stop te zetten, kan u in afwachting van een andere
beroepsactiviteit aanspraak maken op de voort
gezette verzekering. Die verzekering waarborgt uw
rechten in het sociaal statuut voor een maximumtermijn van twee jaar. Die maximumtermijn kan
verlengd worden tot zeven jaar als u daardoor de
pensioenleeftijd bereikt.
Om in aanmerking te komen dient u:
-- minstens een jaar als zelfstandige
gewerkt te hebben
-- uw activiteit volledig stopgezet te hebben
-- uw sociale bijdragen te betalen.
Dit moet gebeuren binnen de drie kwartalen nadat u
uw activiteit heeft stopgezet. Na het verstrijken van
die termijn kunt u wel nog een aanvraag indienen,
op voorwaarde dat u de laattijdigheid ervan grondig
kunt motiveren.
U HEEFT RECHT OP EEN
FAILLISSEMENTSVERZEKERING
Bij faillissement kan u aanspraak maken op een
faillissementsverzekering. Zelfstandigen, zaakvoerders, bestuurders en werkende vennoten van een
handelsvennootschap die failliet wordt verklaard,
kunnen hiervoor in aanmerking komen. Om
aanspraak te kunnen maken moet u wel de vier
kwartalen voor het faillissement actief geweest
zijn in hoofdberoep en niet frauduleus failliet zijn
verklaard. Ook zelfstandigen die niet failliet kunnen
worden verklaard, maar die niet in staat zijn om hun
schulden te vereffenen wegens kennelijk onvermogen, kunnen in aanmerking komen.

Het sociaal statuut van zelfstandige
biedt op het vlak van ziekte
en pensioen een minder
goede bescherming dan het
werknemersstatuut. Bijkomend
verzekeren is mogelijk (zie 4.1).
INLICHTINGEN

Rijksdienst voor de Sociale Verzekeringen
der Zelfstandigen
Jan Jacobsplein 6
1000 Brussel
T 02 546 42 11
info@rsvz-inasti.fgov.be
www.rsvz.be
Nationale Hulpkas voor de Sociale
Verzekeringen der Zelfstandigen
Jan Jacobsplein 6
1000 Brussel
T 02 546 42 11
info@rsvz-inasti.fgov.be
www.rsvz.be
Sociale verzekeringsfondsen
Ziekenfonds
RSVZ brochure ‘Zelfstandig in bijberoep’

Sluit aan bij een ziekenfonds
U dient zich ook aan te sluiten bij een ziekenfonds
naar keuze of bij een gewestelijke dienst van de
Hulpkas voor Ziekte- en Invaliditeitsverzekering.
Vanaf de aansluiting zijn u en uw gezin verzekerd
voor kleine (raadplegingen huisarts, aankoop
geneesmiddelen, …) en grote risico’s (bepaalde
ziekten, ziekenhuisopname, bevallingen, …).
INLICHTINGEN

Gedurende vier kwartalen kan u dan uw rechten
behouden op het vlak van gezinsbijslag en de
tussenkomst bij ziekte en invaliditeit. Gedurende
maximum twaalf maanden kan er u een maandelijkse uitkering worden uitbetaald.
Het voordeel van deze verzekering kan slechts
eenmaal in de loopbaan van een zelfstandige
worden toegekend.

Ziekenfonds naar keuze De Hulpkas
voor Ziekte- en Invaliditeitsverzekering
HZIV-informatiedienst
Troonstraat 30B
1000 Brussel
T 02 229 35 00
info@caami-hziv.fgov.be
www.caami-hziv.fgov.be
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4
Formaliteiten
na de start
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4.1 Sluit verzekeringen af

INLICHTINGEN

U bent verplicht volgende verzekeringen af te sluiten:

Verzekeringsagenten / verzekeringsmakelaars
Sociale verzekeringsfondsen

-- burgerlijke aansprakelijkheid – uitbating
kinderopvang: dekt schade veroorzaakt
bij uitbating van de kinderopvang, zowel
voor de organisator, de verantwoordelijke,
de kinderbegeleiders en onbezoldigde
medewerkers die bijspringen in nood.
Zo zal de financiële schade vergoed worden
wanneer een slachtoffer schade lijdt door
een fout, nalatigheid of onvoorzichtigheid
(bv. een kindje valt van de verzorgingstafel
door onoplettendheid)
-- lichamelijke ongevallen van de opgevangen
kinderen: vergoeding van financiële schade
bij ongeval zonder dat iemand aansprakelijk
wordt gesteld (bv. een kind struikelt over zijn
eigen voetjes en valt)
-- indien u schoolgaande kinderen opvangt:
burgerlijke aansprakelijkheid voor schade
door deze kinderen
-- indien u met personeel werkt: de
arbeidsongevallenverzekering.

4.2 Voer een heldere boekhouding
Een goede boekhouding is onontbeerlijk. De boekhouding is immers het perfecte middel om een
reëel zicht te krijgen op de financiële situatie van
uw opvang. Enkel met een goede boekhouding kan
u uw opvangvoorziening op een gezonde manier
leiden. Dit kan samen met een externe boekhouder
gebeuren. Zorg ervoor dat u een boekhouder of
fiscalist kiest die op de hoogte is van de specificiteiten van de sector van de kinderopvang.
Het voeren van een boekhouding is een wettelijke verplichting, die verschillend is naargelang de
omvang en de aard van uw opvang.

Vereenvoudigde boekhouding
Een vereenvoudigde boekhouding mag door kleine
ondernemingen (eenmanszaken, vennootschappen
onder firma en gewone commanditaire vennootschappen met een jaaromzet kleiner dan
€ 500.000) worden gevoerd.

Niet verplichte verzekeringen zijn o.a.:
-- de verzekering voor persoonlijke ongevallen
die de lichamelijke schade dekt die uzelf
overkomt tijdens de opvang (bv. een kindje
prikt in uw oog).
-- de brandverzekering, hoewel deze zeker aan
te raden is. Bovendien is deze verzekering
dikwijls een contractuele verplichting via het
huurcontract.
De sociale rechten van een zelfstandige zijn niet
helemaal gelijk aan die van een werknemer. Om
dezelfde rechten te kunnen genieten als een
werknemer, is het mogelijk om u aanvullend te
verzekeren (als aanvulling op de rechten die u hebt
als zelfstandige):
-- de verzekering gewaarborgd inkomen
waarmee u zich op het vlak van
ziekteverzekering extra kunt veiligstellen
-- de verzekering ‘vrij aanvullend pensioen’ voor
extra pensioen.
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In de praktijk houdt de boekhouding van een kinderopvanginitiatief het volgende in: de registratie
van ontvangsten en uitgaven (via het bijhouden
van aankoop- en verkoopfacturen en van de bankuittreksels) en het opmaken van een jaarlijkse
winstberekening.

Volledige of dubbele boekhouding
De ondernemingen die geen vereenvoudigde boekhouding mogen voeren zijn verplicht tot het voeren
van een dubbele boekhouding.
Dit systeem omvat onderstaande verplichtingen:
-- een aangepast genormaliseerd rekeningstelsel
(= boekhoudplan) volgen
-- een model hiervan steeds op de zetel
van de onderneming bewaren
-- een aankoop-, verkoop- en financieel
(bank- en kas-) dagboek en een voldoende
gedetailleerde inventaris bijhouden
-- het opstellen van een jaarrekening.

-- De jaarrekening omvat:
-- de balans waarin alle bezittingen, schulden
en verplichtingen van de onderneming
zijn opgenomen
-- de resultatenrekening waarin de kosten en
opbrengsten van het boekjaar zijn verwerkt
-- de toelichting waarin alle rechten en plichten,
bijkomende inlichtingen en gehanteerde
waarderingsregels opgenomen zijn
-- de sociale balans waarin een overzicht
gegeven wordt van het aantal
tewerkgestelde personen, van de
personeelsbewegingen, van de maatregelen
tot bevordering van de tewerkstelling en van
de initiatieven om medewerkers op te leiden
-- de jaarrekening van de vennootschap
neerleggen bij de Nationale Bank van België
binnen dertig dagen nadat zij door de
algemene vergadering is goedgekeurd.
Een dubbele boekhouding heeft een intrinsiek
voordeel: door het gedetailleerde beeld dat op
die manier wordt verkregen, kan u ze als een echt
beleidsinstrument gebruiken.

Bijkomende verplichtingen opgelegd door
het nieuwe decreet
De organisator van een groepsopvang vanaf 19
opvangplaatsen moet bij de aanvraag van de vergunning kunnen aantonen dat hij of iemand anders
binnen de organisatie kennis heeft om een kinderopvanglocatie organisatorisch te beheren, met
inbegrip van de kennis over financieel beheer en de
kennis over de opmaak van een ondernemingsplan.
Het is niet de bedoeling deze kennis in te kopen bij
een externe raadgever.
Deze verplichting geldt voor wie wil starten vanaf
2015 (zie ook 2.1).
Als u wil werken met de subsidie voor inkomenstarief moet u vanaf 19 opvangplaatsen aan bijkomende verplichtingen voldoen (vennootschap met
sociaal oogmerk of vzw, werken met werknemers
en een dubbele boekhouding voeren, met een uitgebreider rekeningstelsel voor de kinderopvang).
Er wordt een overgangsperiode voorzien: u heeft
tenminste tijd tot 2020 om hieraan te voldoen (zie
ook 2.6 en 2.7).

INLICHTINGEN

Beroepsinstituut van erkende boekhouders
en fiscalisten: www.bibf.be
Instituut van de accountants
en de belastingconsulenten:
www.iec-iab.be
Koninklijke vereniging van accountants
en boekhouders
van België: www.kvabb.be

Facturatie in de kinderopvang
U zal als organisator uw facturen zelf opstellen
voor uw ouders. Op uw factuur dient u rekening
te houden met de verplichte vermeldingen. U kan
een overzicht vinden in bijlage 3. De hoofdindeling
van uw factuur, specifiek voor de kinderopvang kan
u aanpassen met vermelding van onder andere de
kinderopvangvoorziening, de identiteit van het kind,
een overzicht van de geleverde opvangprestaties,
de prijszetting en de extra aan te rekenen kosten.
Vanaf subsidietrap 2 dient u rekening te houden
met het principe bestellen is betalen én het bestaan
van minimum 18 respijtdagen voor een voltijds
opvangplan. Meer informatie kan u terugvinden op
de website van Kind en Gezin.
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4.3 Betaal belastingen
Jaarlijks moet u een belasting op uw belastbaar
inkomen betalen. Naargelang de aard van uw
onderneming (eenmanszaak of vennootschap)
wordt het stelsel van de personenbelasting of de
vennootschapsbelasting toegepast.
Als startende zelfstandige moet u voor uw eerst
volgende fiscale aangifte deel 2 (bijkomend aangifteformulier voor zelfstandigen) aanvragen.

Subsidies worden aanzien
als inkomen, u betaalt er dus
belastingen op.
Tarieven personenbelasting aanslagjaar
2017 (inkomsten 2016)
Schijven van het belastbaar
inkomen (in euro)

+ % op schijf

van 0,01 tot 10.860

25%

10.861 tot 12.470

30%

12.471 tot 20.780

40%

20.781 tot 38.080

45%

vanaf 38.081

50%

Dit barema houdt geen rekening met de belastingvrije som, noch met de gemeente- en de agglomeratiebelasting, noch met de aanvullende crisisbelasting van 3 opcentiemen.

Tarieven vennootschapsbelasting aanslagjaar 2016 (inkomsten 2015)
De normale aanslagvoet bedraagt 33%. Daar
bovenop komt de aanvullende crisisbelasting van
3 opcentiemen, wat de totale belastingdruk op
33,99% brengt.
Vennootschappen kunnen verminderde tarieven
toepassen als:
-- het belastbaar inkomen maximaal
€ 322.500 bedraagt (aj. 2016)
-- de aandelen van de vennootschap die het
maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen
voor minstens 50% in handen van natuurlijke
personen zijn
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-- de dividenduitkering niet hoger is dan
13% van het gestorte kapitaal bij
het begin van het boekjaar
-- de vennootschap aan tenminste één van
haar bestuurders of werkende vennoten
een bezoldiging van minstens € 36.000
toekent. Als het belastbaar inkomen van de
onderneming lager is dan € 36 000 euro,
moet één van de bedrijfsleiders minstens
een bezoldiging krijgen die niet lager is dan
het belastbaar inkomen. Dan kunnen de
verminderde tarieven toch toegepast worden.
Het verlaagde tarief bedraagt voor het aanslagjaar
2016:
Schijven van
het belastbaar
inkomen (in euro)

+ % op schijf + % op schijf
(excl. aavullende
crisisbijdrage)

(incl. aavullende
crisisbijdrage)

0,01 – 25.000

24,25%

24,98%

25.000,01 - 90.000

31%

31,93%

90.000,01 - 322.500 34,5%

35,54%

Werkelijke beroepskosten
versus kostenforfait
Om uw netto-beroepsinkomsten te kunnen bereken
en, worden alle beroepskosten die in het kader van
de opvangactiviteit worden gemaakt, afgetrokken
van uw verkregen bruto-inkomen. Het is dus belangrijk precies te weten welke kosten als beroepskosten
worden beschouwd en in welke mate ze aftrekbaar
zijn. Uw boekhouder kan u hierin bijstaan.
Naast het bewijzen van de werkelijke kosten kan
u in de sector van de kinderopvang ook gebruik
maken van een forfait voor beroepskosten. U hebt
de keuze uit twee forfaits:
-- Een globaal forfait van € 16,50 per kind per
oppasdag, waarin alle beroepskosten zijn
inbegrepen behalve de eventuele sociale
bijdragen voor zelfstandigen en de verzekering
‘vrij aanvullend pensioen’;
-- Een beperkt forfait van € 7 per kind per
oppasdag. Het bedrag van dit beperkt forfait
bevat de volgende kosten:
-- voeding
-- schoonmaak- en wasproducten (opgelet:
geen elektrische apparaten)

-- verzorgingsproducten (zalf, zeep, vochtige
doekjes, ...) en farmaceutische producten
(basisapotheek)
-- textiel (beroepskledij, lakens, handdoeken,
washandjes, slabbetjes, ...)
-- klein kookmateriaal (kookpotten, bestek,
borden, ...; opgelet: niet de kleine elektrische
apparaten)
-- klein speelgoed (niet: groot speelgoed
zoals bv. buitenspeeltuigen)
-- klein kantoormateriaal (papier, postzegels,
omslagen, …)
-- representatiekosten (kleine attenties
voor kinderen, ouders, grootouders, …)
-- allerlei klein materiaal voor knutsel- en
versieringswerk.
Bij het gebruik van het beperkt forfait moeten alle
andere kosten met bewijsstukken worden gestaafd.
Dat kan bv. zijn: de huurprijs van het pand, kosten
voor elektriciteit en verwarming, allerlei taksen,
lonen van personeel, groot speelgoed, enz. Ook
investeringen zoals aankoop gebouw, verbouwingen en aankoop van nieuw materiaal (bv. wasmachine, bedjes, ander inrichtingsmateriaal, ...) kunnen
als afschrijving geboekt worden. Advies van een
boekhouder zal hier aangewezen zijn.

Wanneer het ontvangen bedrag per dag lager is dan
het forfait is de aftrek beperkt tot het ontvangen
bedrag.
De toepassing van de bovenvermelde kostenforfaits
is niet verplicht. De betrokken belastingplichtigen
kunnen steeds hun werkelijke beroepskosten
bewijzen. Bijgevolg is het aan te raden om tijdens
het jaar ook een overzicht bij te houden van de
werkelijk gemaakte kosten. Zo kan u voor het meest
voordelige systeem kiezen. U kan daarbij gebruik
maken van de tool ‘Kasplan kinderopvang’, terug
te vinden op www.agentschapondernemen.be/
kasplan-kinderopvang.
Het forfait voor beroepskosten is geregeld in een
fiscale circulaire die slechts geldt tot en met de
inkomsten over het jaar 2016. Verwacht wordt dat dit
systeem verlengd zal worden maar de precieze voorwaarden voor die verlenging zijn nog niet bekend.
GA VOOR MEER INFO TE RADEN BIJ
DE UNIZO ONDERNEMERSLIJN

De bovenvermelde globale en beperkte kostenforfaits zijn enkel van toepassing op natuurlijke
personen die als zelfstandige werken. Zij kunnen
dus nooit van toepassing zijn voor vennootschappen, vzw’s, openbare besturen, enz.

Voorafbetalingen
De kostenforfaits kunnen niet toegepast worden als
u met werknemers werkt.
De bovenvermelde kostenforfaits kunnen niet
gebruikt worden door voorzieningen die zich louter
met buitenschoolse kinderopvang bezighouden.
Er is geen opsplitsing van deze kostenforfaits in verhouding tot de dagelijkse aanwezigheidsduur van
het kind, m.a.w. dit bedrag wordt niet opgesplitst
voor halve dagen of een aantal uren.
Verliezen dienen altijd bewezen te worden met
bewijsstukken.

Zowel zelfstandigen als vennootschappen moeten
voorafbetalingen doen, gebaseerd op de vermoedelijke winsten van het lopende jaar. De stortingen
zouden de belastingen van het lopende belastbare
tijdperk ongeveer moeten dekken. De vervaldata
zijn: 10 april, 10 juli, 10 oktober en 20 december.
Indien u geen voorafbetalingen doet, worden belastingvermeerderingen aangerekend.
Als u voor de eerste maal een zelfstandige activiteit
begint, bent u voor drie jaar vrijgesteld van voorafbetalingen, op voorwaarde dat u de zelfstandige
activiteit in hoofdberoep uitoefent. De fiscus past
dan gedurende drie jaar geen belastingvermeerdering toe.
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Ook nieuw opgerichte vennootschappen zijn
gedurende de eerste drie boekjaren vanaf
hun oprichting geen belastingvermeerdering
verschuldigd.

Aanvullende belastingen
Zelfstandigen en vennootschappen moeten naast
de directe belastingen nog aanvullende belastingen
betalen (gemeentebelasting, provinciebelasting,
aanvullende crisisbijdrage, milieuheffing, ...).
Inzake provinciebelastingen gelden per provincie
andere reglementen en procedures. Hiervoor
neemt u best contact op met de dienst belastingen
van uw provincie.

4.4 Maak gebruik van het register
van vervangende ondernemers
Sinds 1 augustus 2010 kan een zelfstandige (natuurlijk persoon of beheerder van een rechtspersoon)
die zijn beroepsactiviteit tijdelijk volledig stopzet,
zich dankzij een vervangingscontract van bepaalde
duur voor zelfstandige laten vervangen door een
andere zelfstandige.
Het register heeft een zoekmotor en brengt vraag
en aanbod voor een tijdelijke vervanging tussen
zelfstandigen samen, binnen een duidelijk juridisch
kader.
INLICHTINGEN

INLICHTINGEN BELASTINGEN

Contactcenter FOD Financiën
T 0257 257 5
info.tax@minfin.fed.be
Uw gemeente
Uw provincie - contactgegevens zie bijlage
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Ondernemingsloketten

5
Bijlagen
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1. Nuttige adressen
KIND EN GEZIN

ONDERSTEUNINGSSTRUCTUUR

Centrale administratie van Kind en Gezin

Voorzet
info@voorzet.be
T 02 757 96 90
www.voorzet.be

Afdeling Kinderopvang
Hallepoortlaan 27
1060 Brussel
T 078 15 01 00
info@kindengezin.be
www.kindengezin.be
Om de geschiktheid van een pand af te toetsen:
www.kindengezin.be/formulieren/planadvies.jsp

‘T OpZet
T 0479 02 86 30
info@topzet.be
www.topzet.be

UNIZO/Kinderopvang
Provinciale afdelingen Kind en Gezin
Antwerpen
Lange Kievitstraat 111-113, bus 32
2018 Antwerpen
T 03 206 20 51
antwerpen.secretariaat@kindengezin.be
Limburg
H. Van Veldekesingel 150 bus 15
3500 Hasselt
T 011 77 19 71
secr.limburg@kindengezin.be

T 0800 20 750
ondernemerslijn@unizo.be
www.unizo.be/kinderopvang

Federatie Kinderopvang
Willebroekkaai 37
1000 Brussel
info@federatiekinderopvang.be
www.federatiekinderopvang.be
BEROEPSVERENIGING

UNIEKO
Oost-Vlaanderen
Jubileumlaan 25
9000 Gent
T 09 265 71 71
oost-vlaanderen.secretariaat@kindengezin.be
Vlaams-Brabant en Brussels Hoofdstedelijk Gewest
Dirk Boutsgebouw
Diestsepoort 6 bus 56
3000 Leuven
T 016 21 05 11
secr.vlaamsbrabantenbrussel@kindengezin.be
West-Vlaanderen
Jacob van Maerlandtgebouw
Koning Albert-I-laan 1.2 bus 54
8200 Brugge
T 050 44 65 50
west-vlaanderen.secretariaat@kindengezin.be
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Kasteeldreef 66/1
9120 Beveren
T 03 755 61 31 (maandag en donderdagvoormiddag)
en 0479 51 48 78 (dinsdag- en vrijdagvoormiddag)
info@unieko.be
www.unieko.be
WERKGEVERSORGANISATIES

SOM
Potvlietlaan 4
2600 Berchem
T 03 366 02 53
info@som.be
www.som.be

Vlaams Welzijnsverbond
Guimardstraat 1
1040 Brussel
T 02 511 44 70
post@vlaamswelzijnsverbond.be
www.vlaamswelzijnsverbond.be

FEDERAAL AGENTSCHAP VOOR DE VEILIGHEID
VAN DE VOEDSELKETEN

Provincie Antwerpen
FAVV Brussel (Eetwareninspectie)
Administratief Centrum Kruidtuin
Food Safety Center
Kruidtuinlaan 55
1000 Brussel
T 02 211 92 00
info.BRU@favv.be
www.favv.be

Dienst Fiscaliteit
Boomgaardstraat 22 bus 111
2600 Antwerpen
T 03 240 53 46
belastingen@provant.be
belastingen.provant.be/index.html

Provincie Limburg

Italiëlei 124 bus 92
2000 Antwerpen
T 03 202 27 11
info.ant@favv.be

Provinciale belastingen, Directie Financiën
Universiteitslaan 1
3500 Hasselt
T 011 23 77 02
provinciebelastingen@limburg.be
www.limburg.be/belastingen

FAVV Limburg (Voedselveiligheid)

Provincie Oost-Vlaanderen

Kempische Steenweg 297 bus 4
3500 Hasselt
T 011 26 39 84
info.lim@favv.be

Dienst Provinciebelastingen
Provinciaal Administratief Centrum Het Zuid
W. Wilsonplein 2
9000 Gent
T 09 267 73 73
provinciebelastingen@oost-vlaanderen.be
www.oost-vlaanderen.be

FAVV Antwerpen (Voedselveiligheid)

FAVV Oost-Vlaanderen (Voedselveiligheid)
Zuiderpoort Blok B 10de verd.
Gaston Crommenlaan 6/1000
9050 Gent
T 09 210 13 00
info.ovl@favv.be

FAVV Vlaams-Brabant (Voedselveiligheid)
Greenhill Campus
Interleuvenlaan 15 blok E
Researchpark Haasrode 1515
3001 Leuven
T 016 39 01 11
info.VBR@favv.be

FAVV West-Vlaanderen (Voedselveiligheid)
AIPM
Koning Albert I laan 122
8200 Brugge
T 050 30 37 10
info.wvl@favv.be
PROVINCIEBELASTINGEN

Provincie Vlaams-Brabant
Dienst provinciebelastingen, boekhouding en
thesaurie
Provincieplein 1
3010 Leuven
T 016 26 72 00
www.vlaamsbrabant.be
NOOT: In Vlaams-Brabant zijn enkel
vergunningsplichtige (klasse I en klasse II)
bedrijven provinciebelasting verschuldigd.
Kinderopvang valt daar niet onder en is er dus
vrijgesteld van provinciebelasting.

Provincie West-Vlaanderen
Dienst Provinciebelastingen
Provinciehuis Boeverbos
Koning Leopold III-laan 41
8200 Brugge
T 050 40 72 30
provinciebelastingen@west-vlaanderen.be
www.west-vlaanderen.be
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2. Verplichte vermeldingen
op de factuur
De wet voorziet de volgende verplichte
vermeldingen op een factuur:
-- Factuur: het woord ‘factuur’
moet effectief vermeld worden
-- Factuurdatum: de datum waarop
de factuur uitgereikt wordt
-- Volgnummer: een uniek identificatienummer
per factuur
-- Identiteit van de opvangvoorziening:
naam, rechtsvorm (art. 78 W.Venn.:
bvba, nv, cvoa, cvba, comm. va),
adres en bankrekeningnummer
-- Identiteit van het opgevangen kind:
naam en adres
-- Inkomenstarief van de ouders
-- Omschrijving van de prestatie en het aantal
dagen en uren dat het kind werd opgevangen
-- Aantal dagen en uren ongerechtvaardigde
afwezigheid
-- Detail van alle doorgerekende kosten
boven op het inkomenstarief, met vermelding
van de aard, tarief, aantal en bedrag
-- Tarieven en totaalbedrag
-- Verwijzing naar eerdere stukken
(bv. voorschotfactuur, gedeeltelijke factuur
of creditnota)
-- Verwijzing naar de basis van btw-vrijstelling:
art. 44 §2 2° W. btw
-- Duplicaat: als verschillende exemplaren van
een factuur worden uitgereikt, moet duidelijk
de vermelding ‘duplicaat’ aangebracht worden
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Algemene voorwaarden: dit zijn de algemene
voorwaarden van de overeenkomst die de contracterende partijen moeten aanvaarden. Hier wordt
eventueel een betalingstermijn opgenomen of de
termijn wanneer de verwijlinteresten beginnen te
lopen.
Als de algemene voorwaarden op de achterzijde
van de factuur staan, moet op de voorzijde een
verwijzing staan.
Er moet ook uitdrukkelijk vermeld worden dat de
al
gemene voorwaarden deel uit
maken van de
overeenkomst en dat ze door de ouder gekend en
aanvaard zijn.
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3. Overzicht van de mogelijke organisatievormen
Vennootschap
onder firma (vof)

Commanditaire vennootschap
op aandelen (comm.va)

Eenmanszaak

Feitelijke vereniging (fv)

Vennoten

Geen vennoten,
maar 1 zelfstandige

Minimum 2 zelfstandigen Minimum 2
(eenmanszaken)

Minimum 2 - 1 beherende
en 1 stille vennoot

Minimum kapitaal

Geen minimumkapitaal
vereist

Geen minimumkapitaal
vereist

€ 61.500

Er is geen minimumkapitaal vereist.
De vennoten moeten wel in de vof
inbrengen waartoe ze zich in de
statuten verbonden hebben.

Volgestort kapitaal

¼ met een minimum
van € 61.500

Inbreng in natura

Rapport van de revisor. Inbreng in
niet mogelijk voor de stille vennoo

Financieel plan (1)

Niet verplicht

Niet verplicht

Niet verplicht

Verplicht

Aandelen

Niet van toepassing

Niet van toepassing

Aandelen op naam

De aandelen zijn op naam. Aande
zonder stemrecht zijn mogelijk.

Ja

Ja

Onderhandse akte, bekendmaking
(registratie, neerlegging van een
uittreksel van de oprichtingsakte bij
derechtbank van koophandel en
publicatie in het Belgisch Staatsblad).

Notariële akte, bekendmaking (regis
neerlegging van een uittreksel van d
oprichtingsakte bij de rechtbank van
koophandel en publicatie in het Bel

Hoofdelijk en onbeperkt voor de
schulden van de vennootschap.

Beperkt tot inbreng voor de stille v
Hoofdelijk en onbeperkt voor de w
vennoot.

Aandelenregister
Akte

Geen notariskosten en
geen publicatieplicht

Aansprakelijkheid (2)

Hoofdelijk en onbeperkt Hoofdelijk en onbeperkt

Samenwerkingsovereen
komst is verplicht. Geen
notariskosten en geen
publicatieplicht.

Specifieke oprichtersaansprakelijkheid

Ja

Overdracht
van aandelen

Bestuur/beheer

Staatsblad).

De zelfstandige is zijn
eigen baas en neemt
zelf alle beslissingen.

Regels en onderlinge
afspraken in samenwerkingsovereenkomst.

Niet vrij overdraagbaar, akkoord van
de medevennoot is vereist.

De aandelen van de stille vennote
zijn in principe vrij overdraagbaar,
maar de overdraagbaarheid kan
worden beperkt in de statuten of i
aandeelhoudersovereenkomsten.

Vermoeden dat elk van de leden van
de vennootschap beheersdaden kan
stellen zonder toestemming van de
andere vennoten.

Zaakvoerder(s) dienen in de statut
de oprichtingsakte aangesteld te w
Algemene vergadering van venno
bekrachtiging van de zaakvoerder
bij belangrijke beslissingen.

Algemene
vergadering

Jaarlijks moeten de aandeelhoude
worden bijeengeroepen, de statut
bepalen de dag, het uur en de pla
Bijkomende vergadering is mogeli
wanneer het belang van de venno
dit vereist.

Controle

Een bedrijfsrevisor moet worden a
indien de onderneming gemiddeld
jaarbasis méér dan 100 werkneme
stelt of méér dan 1 van de volgend
overschrijdt:
- jaargemiddelde van 50 werknem
- jaaromzet exclusief btw van € 7
- balanstotaal van € 3.650.000.

Fiscaliteit

46

Toepassing kostenforfait is in bepaalde
gevallen toegestaan.
TTfPersonenbelasting.

Personenbelasting.
Toepassing van kostenforfait is in bepaalde
gevallen toegestaan.

Venootschapsbelasting

Vennootschapsbelasting

n arbeid
ot.

elen

Commanditaire vennootschap
(comm.v.)

Coöperatieve vennootschap met
onbeperkte aansprakelijkheid (cvoa)

Coöperatieve vennootschap met
beperkte aansprakelijheid (cvba)

Minimum 2 - 1 beherende (werkende)
en 1 stille vennoot

Minimum 3

Minimum 3

Bedrag dat door de stille vennoot
is toegezegd

Er is geen minimumkapitaal vereist. Het
kapitaal wordt verdeeld in een vast en een
variabel gedeelte.

€ 18.550

Bedrag dat door de stille vennoot is
toegezegd moet onmiddellijk volgestort
worden.

Niet verplicht

¼ met een minimum van € 6.200

Inbreng in arbeid niet mogelijk
voor de stille vennoot.

Aandelen op naam

Rapport van de revisor

Niet verplicht

Ja

Verplicht

Aandelen op naam

Aandelen op naam

Ja

Ja

stratie,
de
n
lgisch

Onderhandse akte, bekendmaking (registratie, Onderhandse akte, bekendmaking (registratie, Notariële akte, bekendmaking (registratie,
neerlegging van een uittreksel van de oprich- neerlegging van een uittreksel van de oprich- neerlegging van een uittreksel van de oprichtingsakte bij de rechtbank van koophandel en
publicatie in het Belgisch Staatsblad).

tingsakte bij de rechtbank van koophandel en tingsakte bij de rechtbank van koophandel
publicatie in het Belgisch Staatsblad).
en publicatie in het Belgisch Staatsblad).

vennoot.
werkende

Beperkt tot inbreng voor de stille vennoot.
Hoofdelijk en onbeperkt voor de werkende
vennoot.

Hoofdelijk en onbeperkt voor de schulden
van de vennootschap.

en

Ja
Niet vrij overdraagbaar, akkoord van
de medevennoot is vereist.

Aandelen zijn overdraagbaar aan derden
volgens statutaire bepalingen. Zij kunnen
slechts aan in de statuten bepaalde
derden of categorieën van derden worden
overgedragen. Overdracht onder vennoten
is in principe vrij.

Aandelen zijn overdraagbaar aan derden
volgens statutaire bepalingen. Zij kunnen
slechts aan in de statuten bepaalde derden
of categorieën van derden worden over
gedragen. Overdracht onder vennoten is in
principe vrij.

Idem vof t.a.v. de werkende vennoot.
De stille vennoot kan geen beheersdaden
stellen.

Eén of meer zaakvoerders, al dan niet
vennoten. Benoeming voor onbepaalde of
bepaalde duur.

Eén of meer zaakvoerders, al dan niet
vennoten. Benoeming voor onbepaalde of
bepaalde duur.

in de

ten of in
worden.
oten,
rs is vereist

Beperkt tot inbreng, behoudens
uitzonderingen.

ers
ten
aats.
ijk
ootschap

Jaarlijks moeten de aandeelhouders worden
bijeenge- roepen, de statuten bepalen
de dag, het uur en de plaats. Bijkomende
vergadering is mogelijk wanneer het belang
van de vennootschap dit vereist.

aangesteld
d op
ers tewerkde criteria

Een bedrijfsrevisor moet worden aan
gesteld indien de onderneming gemiddeld
op jaarbasis méér dan 100 werknemers
tewerkstelt of méér dan 1 van de volgende
criteria overschrijdt:
- jaargemiddelde van 50 werknemers;
- jaaromzet exclusief btw van € 7.300.000;
- balanstotaal van € 3.650.000.

mers;
7.300.000;
Vennootschapsbelasting

Vennootschapsbelasting

Vennootschapsbelasting
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Besloten vennootschap met
beperkte aansprakelijkheid (bvba)

Vereniging zonder
winstoogmerk (vzw)

Vennoten

Minimum 1

Minimaal 3 leden (oprichters beschouwd
als eerste effectieve leden).

Minimum kapitaal

€ 18.550 (tenzij bij de s-bvba (€ 1 - maar waarbij
het kapitaal binnen de 5 jaar naar
€ 18.550 moet verhoogd worden/)

Geen minimumkapitaal vereist
(geen inbrengverplichting van de oprichters).

Volgestort kapitaal

met een minimum van € 6.200. Minimum van
€ 12.400 voor een ebvba) en inbreng in natura
moet volledig volgestort zijn.

Inbreng in natura

Rapport van de revisor

Geen rapport van revisor vereist

Financieel plan (1)

Verplicht (bij s-bvba door een deskundige)

Niet verplicht

Aandelen

Gelijke aandelen op naam. Aandelen
zonder stemrecht zijn mogelijk.

Aandelenregister

Ja

Ledenregister

Akte

Notariële akte, bekendmaking (registratie, neerlegging van een uittreksel van de oprichtingsakte bij
de rechtbank van koophandel en publicatie in het
Belgisch Staatsblad).

Statuten (onderhands of authentiek) met een
aantal verplichte vermeldingen, neerlegging bij
de rechtbank van koophandel en publicatie in het
Belgisch Staatsblad.

Aansprakelijkheid (2)

Beperkt tot inbreng, behoudens uitzonderingen.

Geen persoonlijke aansprakelijkheid onder
bepaalde voorwaarden (correcte statuten,
geen fraude, werken binnen begroting, goede
huisvader).

Specifieke oprichtersaansprakelijkheid

Ja

Overdracht
van aandelen

Een gekwalificeerde toestemming van de
vennoten is vereist.

Bestuur/beheer

Eén of meerdere zaakvoerders benoemd in de
statuten ofwel door de algemene vergadering.
Benoeming voor bepaalde of onbepaalde termijn.

De algemene vergadering moet uit minstens 3
(effectieve) leden bestaan en steeds ten minste
1 lid meer tellen dan de raad van bestuur. Dit zijn
natuurlijke of rechtspersonen.

Algemene
vergadering

Jaarlijks moeten de aandeelhouders worden
bijeengeroepen, de statuten bepalen de dag,
het uur en de plaats. Bijkomende vergadering is
mogelijk wanneer het belang van de vennootschap dit vereist.

De algemene vergadering moet minstens 1 keer
per jaar samenkomen en dit binnen de 6 maanden
na afsluiting van het boekjaar. Bijkomende
vergadering is mogelijk op vraag van een vijfde van
de leden.

Controle

Een bedrijfsrevisor moet worden aangesteld indien
de onderneming gemiddeld op jaarbasis méér dan
100 werknemers tewerkstelt of méér dan 1 van de
volgende criteria overschrijdt:
- jaargemiddelde van 50 werknemers;
- jaaromzet exclusief btw van € 7.300.000;
- balanstotaal van € 3.650.000.

Fiscaliteit

Vennootschapsbelasting
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Rechtspersonenbelasting
(bedrijfsinkomsten niet belast)

Opmerkingen
(1)
Een financieel plan geeft een overzicht van de
inkomsten en uitgaven van de eerste 2 jaren en
hieruit moet blijken dat de vennootschap over
voldoende middelen beschikt om minstens 2 jaar
levensvatbaar te zijn.
Hoe het financieel plan er concreet moet uitzien is
niet wettelijk bepaald. Het is tevens een instrument
om externe kapitaalverschaffers ervan te overtuigen
dat uw onderneming een goed project is om in te
investeren. In volgende gevallen zijn de oprichters
toch aansprakelijk en geldt de beperkte aansprakelijkheid van de vennoten niet:
-- wanneer de nv, bvba, cvba of comm. va
binnen de drie jaar na haar oprichting failliet
gaat en de vennootschap over onvoldoende
kapitaal beschikte voor de normale uitoefening
van haar activiteit gedurende minstens twee
jaar. Dit tekort aan startkapitaal zal dan blijken
uit het financieel plan. Dit financieel plan
wordt overhandigd aan de rechtbank ingeval
van een faillissement in de eerste drie jaar na
oprichting;
-- bij daden van wanbeheer.

(2)
Hoofdelijke aansprakelijkheid betekent dat een aandeelhouder voor de gehele som van de aangegane
verbintenis kan aangesproken worden.

(3)
Bescherming privé-woning via verklaring van
niet-beslagbaarheid
woninghoofdverblijfplaats
zelfstandige.
Er bestaat een specifieke regeling die ervoor
zorgt dat de zelfstandige zijn woninghoofdverblijfplaats kan veilig stellen tegen beslag vanwege
schuldeisers.

zelfstandige activiteit van zaakvoerder of bestuurder. De zelfstandige moet hiervoor een notariële
akte laten opmaken waarbij hij dergelijke verklaring
van onbeslagbaarheid aflegt. De bescherming geldt
enkel voor schuldvorderingen die zijn ontstaan bij
de beroepsbedrijvigheid van de zelfstandige en die
ontstaan zijn na de verklaring. Ze geldt niet voor
schulden van gemengde aard. Info: www.notaris.
be.

De S-bvba
De S-bvba is een vennootschapsvorm op maat van
jonge starters met de bedoeling de drempel tot het
ondernemerschap te verlagen. De verschillen met
een gewone bvba zijn:
-- enkel natuurlijke personen kunnen
een starters-bvba oprichten;
-- het minimumkapitaal bedraagt € 1. De starter
bepaalt dus zelf het bedrag van het kapitaal;
-- het financieel plan moet verplicht onder
toezicht van een expert zoals een boekhouder
of bedrijfsrevisor worden opgesteld;
-- om in aanmerking te komen voor het verlaagd
tarief (24,98%) in de vennootschapsbelasting,
mag slechts maximum 13% van het gestort
kapitaal uitgekeerd worden als dividend;
-- een kwart van de winst dient gereserveerd te
worden, bij een gewone bvba is dit slechts 5%.
-- Opgelet! De starters blijven hoofdelijk
aansprakelijk tot het maatschappelijk kapitaal
van de starters-bvba € 18.550 bedraagt.

Vennootschap met sociaal oogmerk
Bij elke vennootschapsvorm is het mogelijk een
vennootschap met sociaal oogmerk op te richten
(zie 2.6).

Deze regeling staat open voor alle natuurlijke
personen die zelfstandig zijn. Concreet zijn dit dus:
handelaars, ambachtslui en titularissen van vrije
beroepen. Maar ook bestuurders en zaakvoerders
kunnen van deze bescherming genieten voor de
professionele schulden in de uitoefening van hun
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Pand ter beschikking / huren
Inwinnen advies*
Infrastructuurdeskundige
van K&G en advies
brandweer

Renovatie, opfrissing
en inrichting pand

(+ aanvraag attest als geen
aanpassingen nodig zijn)

Indienen aanvraagdossier**
verslag infrastructuur
(kan max. 1 maand voor
bezoek inspectie mogelijk is;
u kan hen ook veel sneller
uitnodigen, als pand klaar is)
Aanvraag attest brandweer

Max. 30 kalenderdagen
ontvankelijkheidsonderzoek
(30 kalenderdagen
extra als aanvraag
onvolledig is)

4. Maximumtermijnen aanvraag
vergunning
Vooraleer de opvang van start kan gaan, moet u een
vergunning aanvragen. Alvorens u een vergunning
kan aanvragen, zijn er nog andere verplichtingen
en aandachtspunten. Hieronder schetsen we de
verschillende fasen, met de maximumtermijnen,
zodat u beter kan inschatten wanneer de effectieve
opstart kan plaatsvinden. Dit helpt u enerzijds bij
de bepaling van de startdatum. Anderzijds willen
we u hiermee ook wijzen op het belang van een
financiële buffer.
Het voorbeeld met de data houdt rekening met de
maximale termijnen, op voorwaarde dat de infrastructuur geschikt is en de vergunningsaanvraag
volledig is.
In de praktijk kan het ook sneller. Maar in het
slechtste geval, bv. als de vergunningsaanvraag niet
ontvankelijk is, krijgt u nog 30 dagen de tijd om het
ontbrekende in orde te brengen.
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* Inwinnen advies infrastructuurdeskundige is niet
verplicht, wel aan te raden.
** Voor de opstart van gezinsopvang is
een verklaring op eer voldoende.
*** Term gebruiksklaar: is gebaseerd op art. 3 van de
startvoorwaarden van de vergunningsvoorwaarden;
Art. 3. De organisator heeft de infrastructuur,
vermeld in artikel 14 tot en met 19 en 21, 1° en 2°,
en zorgt ervoor dat de infrastructuur een veilige en
gezonde omgeving is als vermeld in artikel 24, §1.
Dat blijkt voor groepsopvang uit een verslag met
een positief advies van een toezichthouder en voor
gezinsopvang uit een verklaring op erewoord van
de organisator.
In de betreffende artikels staan de voorwaarden
beschreven die zorginspectie moet aftoetsen
tijdens het bezoek om een advies te kunnen geven,
bv. zone voor keukenactiviteit, uitrusting voor

Pand gebruiksklaar***
= inspectie is mogelijk

Bezoek en verslag zorginspectie
(ten laatste 2 maanden na datum
waarop inspectie mogelijk is)****
Als aanpassingen infrastructuur nodig
zijn, kan duur van deze fase toenemen.
Attest brandweer
(max. 3 maanden na de aanvraag)

Max. 60 kalenderdagen*****
onderzoek toekenning vergunning (30 dagen extra als
bijkomende gegevens nodig
zijn of aanvrager gehoord
moet worden)

Start melden aan K&G
min. 7 kalenderdagen
voor opvang eerste kind

verzorging, …. Maar de veilige bedjes bv. moeten
er nog niet zijn op het moment van het bezoek.
**** In de praktijk verloopt de procedure bij
Zorginspectie veel sneller. Er is geen minimumtermijn. Soms gebeurt het dat ze de dag na de
aanvraag al een bezoek brengen. Als een inspectiebezoek uitwijst dat aanpassingen aan de infrastructuur nodig zijn, zal de duur van deze fase uiteraard
toenemen.

Aanvraag
vergunning bij K&G
(kan ten vroegste
6 maanden
voor voorziene
startdatum)

Start (moet binnen
3 maanden na
toekenning vergunning,
1x verlengbaar met
3 maanden)

Vergeet niet de andere
formaliteiten in orde te
brengen (advies lokaal
bestuur (voor groepsopvang),
aanvraag ondernemings
nummer, aansluiting, sociaal
verzekeringsfonds ...

***** In de praktijk gaat de aanvraagprocedure bij
Kind en gezin een stuk sneller, zeker wanneer het
aanvraagdossier in orde is.
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