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Fusies van de Vlaamse gemeenten in 2019: gevolgen
voor de kinderopvang
Titelbalk
breder
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titels (op
Op
1 januari 2019
fusioneren
Vlaamse gemeenten
tot27 regels):
nieuwe gemeenten.
Deze fusies hebben administratieve gevolgen voor de kinderopvang. In deze
infobrochure vind je meer informatie over de administratieve gevolgen en wat
Kind en Gezin doet om de overgang naar de nieuwe gemeenten voor de
kinderopvang zo eenvoudig mogelijk te maken.
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2. WAT BETEKENT DIT VOOR JOU ALS ORGANISATOR?
Ben je organisator van kinderopvang (zowel baby’s en peuters als buitenschoolse opvang) in een
fusiegemeente, dan zal er administratief mogelijks heel wat wijzigen.
Kind en Gezin wil de administratieve last voor jou als organisator zoveel mogelijk beperken. Er
werden daarom ook een aantal fusieregels ingeschreven in het Procedurebesluit van 9 mei 2014
voor baby’s en peuters en in het Procedurebesluit van 19 december 2014 voor buitenschoolse
opvang.
Heb je, na het lezen van deze informatie, nog vragen over je dossier, dan kan je contact opnemen
met je klantenbeheerder.

2.1.

WAT GEBEURT ER MET DE ADRESSEN?

Alle adressen van locaties en contactpersonen in ons systeem worden geüpdated.
Voorbeeld: alle locaties die in Neerpelt en Overpelt gelegen zijn, liggen vanaf 1 januari 2019 Pelt.
Wijzigt de straatnaam of het huisnummer, dan wordt ook dat automatisch aangepast.
Kind en Gezin zal dit zo nauwkeurig mogelijk doen, maar het is altijd mogelijk dat er toch een fout
sluipt in de nieuwe adresgegevens. Zie je dat er iets niet klopt na de omzetting in januari 2019,
dan passen we dit voor jou aan.

2.2.

JE BENT OCMW OF GEMEENTEBESTUUR IN EEN GEMEENTE DIE GAAT
FUSIONEREN EN ORGANISATOR VAN KINDEROPVANG?

De gemeentebesturen en OCMW’s van de oude gemeente worden stopgezet. Elke nieuwe
gemeente krijgt een nieuw OCMW en een nieuw gemeentebestuur, met een nieuw
ondernemingsnummer. Zij worden de nieuwe organisatoren.
Elke gemeente zal een formulier van Kind en Gezin krijgen waarin we enkele basisgegevens
opvragen om de overstap vlot te maken. Zo zal nagevraagd worden wie de contactpersonen voor
Kinderopvang en Preventieve Zorg worden in de nieuwe gemeente, wat het nieuwe rekening
nummer is van het gemeentebestuur en OCMW waarop we de subsidies mogen overschrijven, …
Met die informatie kunnen we de nodige basisinformatie voor de nieuwe gemeentebesturen en
OCMW’s in ons systeem inbrengen.
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Verder voorzien we zoveel mogelijk automatische omzettingen:
Voor de organisatoren van Kinderopvang baby’s en peuters
Impact op de vergunning
•

De vergunde locaties voor baby’s en peuters worden afgesloten op 31 december 2018 voor het
oude gemeentebestuur of OCMW. Er worden automatisch nieuwe vergunningen met startdatum
1 januari 2019 aangemaakt voor het nieuwe gemeentebestuur of OCMW.
Hebben beide oude gemeentebesturen of OCMW’s van de oude gemeente vergunde locaties,
dan worden deze onder de nieuwe gemeente samengebracht.

Impact op subsidies
•

De subsidies voor baby’s en peuters van het oude gemeentebestuur of OCMW worden
afgesloten op 31 december 2018. De subsidies worden automatisch vanaf 1 januari opnieuw
toegekend aan het nieuwe gemeentebestuur of OCMW.
Hebben beide gemeentebesturen of OCMW’s subsidies voor Baby’s en Peuters, dan worden
deze bij de nieuwe gemeente opgeteld en komen ze in één subsidiegroep terecht.
De subsidiebeloftes van de oude gemeentebesturen of OCMW’s worden overgezet naar de
nieuwe. Ze behouden hun initiële geldigheidsduur.

•

Zijn er kinderen waarvoor het OCMW of gemeentebestuur een subsidie voor inclusieve
individuele opvang krijgt, dan wordt dit automatisch overgezet naar de nieuwe gemeente.

•

Zijn bepaalde subsidieerbare plaatsen in voorbehoud, dan loopt de termijn gewoon verder. De
termijn begint niet opnieuw te lopen.

Impact op de handhaving
•

Is er handhaving opgestart voor één van de dossiers of voor de subsidies, dan blijft dit
doorlopen ten aanzien van de nieuwe gemeente. Handhavingstrajecten worden dus niet
opnieuw van nul begonnen.

Voor de organisatoren van Buitenschoolse opvang
Impact op erkenning/toestemming/attest van toezicht
•

De locaties met een erkenning, attest van toezicht of toestemming voor buitenschoolse
opvang, worden afgesloten op 31 december 2018 voor het oude gemeentebestuur of OCMW. Er
worden automatisch nieuwe erkende, geattesteerde of toegestemde locaties aangemaakt met
startdatum 1 januari 2019 voor het nieuwe gemeentebestuur of OCMW.
Hebben beide gemeentebesturen of OCMW’s van de oude gemeente buitenschoolse
opvanglocaties, dan worden deze onder de nieuwe gemeente samengebracht.

Impact op subsidies
•

De subsidies voor buitenschoolse opvang van het oude gemeentebestuur of OCMW worden
afgesloten op 31 december 2018. De subsidies worden automatisch vanaf 1 januari opnieuw
toegekend aan het nieuwe gemeentebestuur of OCMW en samengevoegd. De bedragen die aan
de schijven gekoppeld zijn voor de subsidie voor initiatief voor buitenschoolse opvang, worden
ongewijzigd overgenomen. Er is dus geen subsidieverlies door de fusie.

4

•

Zijn er kinderen waarvoor het OCMW of gemeentebestuur een subsidie voor inclusieve
individuele opvang krijgt, dan wordt dit ook automatisch overgezet naar de nieuwe gemeente.

•

Zijn bepaalde subsidieerbare plaatsen in voorbehoud, dan loopt de termijn gewoon verder. De
termijn begint niet opnieuw te lopen.

Impact op handhaving
•

Is er handhaving opgestart voor één van de dossiers of voor de subsidies, dan blijft dit
doorlopen. Handhavingstrajecten worden dus niet opnieuw van nul begonnen.

2.3.

JE BENT ORGANISATOR VAN GROEPSOPVANG BABY’S EN PEUTERS OF
BUITENSCHOOLSE OPVANG IN EEN GEMEENTE DIE GAAT FUSIONEREN MAAR JE BENT

GEEN GEMEENTEBESTUUR OF OCMW
Impact op vergunning/erkenning/attest van toezicht/toestemming
•

Heb je in één van beide oude gemeenten een of meerdere locaties groepsopvang voor
baby’s en peuters, een buitenschoolse opvanglocatie met een attest van toezicht,
erkenning of toestemming?
Enkel je adres op je vergunning, attest van toezicht, erkenning, toestemming wordt gewijzigd.
Je vergunning, erkenning, … lopen gewoon door, maar je ontvangt wel een aangepast attest
van vergunning.

•

Heb je in beide oude gemeenten een locatie groepsopvang (bijvoorbeeld een locatie
in Puurs en eentje in Sint-Amands)?
Deze locaties worden na de fusie overgebracht naar 1 subsidiegroep.
1 van beide dossiers wordt afgesloten op 31 december 2018 en automatisch gekopieerd naar
de andere subsidiegroep. Deze locatie krijgt een nieuwe vergunning, die start op 1 januari
2019. Het andere dossier blijft gewoon open en wijzigt dus niet van nummer.

Impact op subsidies
•

Heb je in één van beide oude gemeenten een locatie groepsopvang voor baby’s en peuters
of een buitenschoolse opvanglocatie met een attest van toezicht, erkenning of toestemming,
met subsidies, dan wijzigt er niets voor je subsidies. Deze lopen gewoon door.

•

Heb je in beide oude gemeenten een locatie groepsopvang, dan worden de subsidies die
je kreeg voor de locatie die is afgesloten, opgeteld bij de subsidie die je krijgt in de andere
subsidiegroep. Je verliest dus geen subsidies.

•

Zijn bepaalde subsidieerbare plaatsen in voorbehoud, dan loopt de termijn gewoon verder. De
termijn begint niet opnieuw te lopen.
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2.4.

JE BENT EEN ORGANISATOR VAN GEZINSOPVANG OF GROEPSOPVANG
SAMENWERKENDE ONTHAALOUDERS

(SOO) EN JE BENT GEEN GEMEENTEBESTUUR OF

OCMW
Impact op vergunning
•

Voor de meeste gemeenten wijzigt er niets, omdat de meeste oude gemeenten onder dezelfde
zorgregio ondergebracht zijn en ook de nieuwe gemeente in die zorgregio blijft. in dat geval
wordt enkel het adres van je vergunde locaties geüpdated en krijg je een nieuwe vergunning
met het juiste adres.

•

Voor twee nieuwe gemeenten is er wel een wijziging in de zorgregio.
−

Meeuwen-Gruitrode (zorgregio Bree) en Opglabbeek (Genk) komen als nieuwe
fusiegemeente Oudsbergen, onder zorgregio Genk

−

Deinze (zorgregio Deinze) en Nevele (zorgregio Eeklo) komen als nieuwe fusiegemeente
Deinze onder zorgregio Deinze.

Heb je locaties die na de fusie bij een andere zorgregio horen? Dan worden deze administratief
gestopt op 31 december 2018. Ze worden automatisch opnieuw aangemaakt onder de correcte
zorgregio vanaf 1 januari 2018. Je krijgt voor deze locaties een nieuwe vergunning.
Gevolgen voor de subsidies
•

Heb je door de fusie geen vergunde plaatsen meer in de oude zorgregio, dan worden de
subsidies uit de oude zorgregio volledig overgedragen naar de nieuwe zorgregio. Heb je wel
nog vergunde plaatsen in de oude zorgregio, dan kan je zelf bepalen hoeveel van je subsidies
worden overgedragen naar de zorgregio waarin de nieuwe gemeente ligt.
Kind en Gezin zal je hiervoor in januari 2019 contacteren.

•

Zijn bepaalde subsidieerbare plaatsen in voorbehoud, dan loopt de termijn gewoon verder en
begint niet opnieuw te lopen.

