Aanvraag van een verhoging van het aantal vergunde
kinderopvangplaatsen
Wil
je een vergunning
eenlangere
hoger aantal
kinderopvangplaatsen,
dan moet je
Titelbalk
bredervoor
voor
titels
(op 2 regels):
een aanpassing van de vergunning vragen.
Als de opvangvorm wijzigt (en door de verhoging de gezinsopvang een
groepsopvang wordt) dan moet een nieuwe vergunning worden aangevraagd.
Je vindt de nodige informatie voor het aanvragen van de vergunning op
www.kindengezin.be, ga naar ‘Kinderopvang > Sector baby’s en peuters
> Procedures, formulieren, software > Procedures en formulieren >
Baby’s en peuters: vergunning’.

OPGELET!
Verhoogt het aantal plaatsen naar meer dan 18? Dan moet de verantwoordelijke aan
specifieke kwalificatievereisten voldoen.
Ben je als organisator gestart na 1 april 2014 en verhoogt het aantal plaatsen naar meer dan
18? Dan moet je een attest kennis organisatorisch beheer kunnen voorleggen.
Meer info vind je in de brochure attesten en kwalificaties

Het verhogen van het aantal vergunde plaatsen betekent niet automatisch ook het verhogen
van je subsidies.
Heb je nog een subsidiebelofte van Kind en Gezin en wil je meer subsidieerbare plaatsen, dan
moet je ook een subsidietoekenning vragen via een formulier.

WAT DOE JE ALS ORGANISATOR?
Je vult het aanvraagformulier van Kind en Gezin in. Je vindt de formulieren op de website
www.kindengezin.be, ga naar ‘Kinderopvang > Sector baby’s en peuters > Procedures,
formulieren, software > Procedures en formulieren > Baby’s en peuters: vergunning’.
Voor gezinsopvang gebruik je het formulier ‘Aanvraag tot verhoging van het aantal
vergunde kinderopvangplaatsen – Gezinsopvang’.
Voor groepsopvang gebruik je het formulier ‘Aanvraag tot verhoging van het aantal
vergunde kinderopvangplaatsen – groepsopvang’.
Volgende documenten voeg je toe bij je aanvraag:


Voor groepsopvang


Een verslag infrastructuur met een positief advies, minstens voor het aantal aangevraagde
plaatsen;



Een brandveiligheidsattest A of B waaruit blijkt dat er een positief advies is voor het aantal
aangevraagde plaatsen.

Bezorg je aanvraagformulier samen met de nodige documenten aan Kind en Gezin. De
contactgegevens van Kind en Gezin vind je op het aanvraagformulier.

WAT DOET KIND EN GEZIN?
Ontvangstmelding
Na ontvangst van je aanvraag bezorgt Kind en Gezin je een ontvangstmelding. Die
ontvangstmelding bevestigt (alleen) dat je aanvraag goed ontvangen is.
Is je aanvraag onvolledig of ontbreken er documenten? Kind en Gezin meldt je dit zo snel mogelijk.
Je krijgt dan als organisator maximum 30 kalenderdagen om de aanvraag te vervolledigen.
Ontvankelijkheid
Uiterlijk 30 kalenderdagen na ontvangst van je aanvraag beslist Kind en Gezin of je aanvraag
ontvankelijk is. Die termijn wordt met maximum 30 kalenderdagen verlengd als er bijkomende
informatie of documenten zijn gevraagd.
Je aanvraag is ontvankelijk als:


Je aanvraag volledig en correct is ingevuld;



Je alle nodige documenten hebt bezorgd.

Uiterlijk 15 kalenderdagen na de beslissing tot ontvankelijkheid bezorgt Kind en Gezin je:


Als de aanvraag ontvankelijk is: de beslissing via e-mail;



Als de aanvraag onontvankelijk is: de beslissing via e-mail en met een aangetekende brief.

Beslissing
Uiterlijk 60 kalenderdagen na de beslissing tot ontvankelijkheid beslist Kind en Gezin of je
verhoging wordt toegekend of geweigerd.
Als je verhoging wordt toegekend, gaat ze ten vroegste in vanaf de dag waarop Kind en Gezin de
beslissing neemt. De exacte startdatum staat in je beslissing.
Uiterlijk 15 kalenderdagen na de beslissing over de verhoging van het aantal vergunde plaatsen
bezorgt Kind en Gezin je:


Als de verhoging wordt toegekend: de beslissing via e-mail;



Als de verhoging wordt toegekend voor een lager aantal plaatsen dan aangevraagd of als de
verhoging geweigerd is: de beslissing via e-mail en met een aangetekende brief.

Je hebt geen beslissing ontvangen
Als je niet tijdig een beslissing van Kind en Gezin ontvangt maar wel een ontvangstmelding kreeg,
mag je ervan uitgaan dat je verhoging toegekend is. We raden je wel aan om Kind en Gezin te
contacteren zodat je alsnog een vergunning voor een hoger aantal kinderopvangplaatsen ontvangt.

