Melding van een vermindering van het aantal vergunde
kinderopvangplaatsen
Wil
je een vergunning
eenlangere
lager aantal
kinderopvangplaatsen,
dan kan je
Titelbalk
bredervoor
voor
titels
(op 2 regels):
een aanpassing van de vergunning vragen.
Vergeet daarbij niet dat je moet blijven voldoen aan alle
vergunningsvoorwaarden. Als je een ruimte niet langer gebruikt waardoor het
aantal plaatsen vermindert, moet je wel blijven voldoen aan de voorwaarden
aangaande de infrastructuur.
Als de opvangvorm wijzigt door het verminderen van het aantal plaatsen (door
de vermindering wordt de groepsopvang een gezinsopvang) dan moet je een
nieuwe vergunning aanvragen.
Meer informatie over het aanvragen van de vergunning voor gezinsopvang vind
je op www.kindengezin.be, ga naar ‘Kinderopvang > Sector baby’s en
peuters > Procedures, formulieren, software > Procedures en
formulieren > Baby’s en peuters: vergunning’.

Een verlaging van het aantal vergunde kinderopvangplaatsen vraag je best als je
permanent het aantal kinderopvangplaatsen wil verminderen.
Bij een tijdelijke vermindering (bijvoorbeeld omwille van het wegvallen van een
kinderbegeleider) hoef je de vergunning niet te laten aanpassen.
Je kan dan tijdelijk het aantal opgevangen kinderen verminderen, zodat er voldoende
kinderbegeleiders zijn, zonder dat je vergunning wordt aangepast. Van zodra er een
nieuwe kinderbegeleider is, kan je zonder administratieve last opnieuw je capaciteit
verhogen.

WAT DOE JE ALS ORGANISATOR?


Je kan hiervoor het formulier ‘melden van een vermindering van het aantal
kinderopvangplaatsen’ van Kind en Gezin invullen. 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’.



Het gebruik van dit formulier is niet verplicht maar het bevat alle informatie die je aan Kind
en Gezin moet bezorgen om de vermindering te melden. Zijn er andere zaken die wijzigen,
bv. verminderen van de ruimte, laat dit dan weten aan jouw dossierbeheerder.

Bezorg het formulier aan Kind en Gezin. De contactgegevens van Kind en Gezin vind je op het
formulier.
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WAT DOET KIND EN GEZIN?
Na ontvangst van je vraag om vermindering zal Kind en Gezin de vergunning van je
kinderopvanglocatie aanpassen.
Uiterlijk 15 kalenderdagen na ontvangst van je vraag om vermindering bezorgt Kind en Gezin je
een nieuwe vergunning met een lager aantal kinderopvangplaatsen via e-mail.
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