Melding van de stopzetting van een kinderopvanglocatie
Titelbalk breder voor langere titels (op 2 regels):

Als je beslist om de opvang in een kinderopvanglocatie stop te zetten, dan zal
ook de vergunning worden gestopt. Dit betekent dat je op deze
kinderopvanglocatie geen kinderen meer mag opvangen.
Je moet Kind en Gezin tijdig informeren over de stopzetting.
Het is heel belangrijk dat je de ouders tijdig op de hoogte brengt van de
stopzetting. Zeker als je met het inkomenstarief werkt –maar niet alleen dan– is
het belangrijk om een redelijke overgangstermijn te voorzien, zodat ouders een
andere oplossing voor de opvang van hun kind kunnen regelen.
Ook als je de kinderopvanglocatie overlaat aan een andere organisator moet je
de stopzetting melden aan Kind en Gezin.
Meer informatie over welke stappen je moet zetten bij het overlaten van je
kinderopvanglocatie, vind je op www.kindengezin.be, ga naar ‘Kinderopvang
> Sector baby’s en peuters > Procedures, formulieren, software >
Procedures en formulieren > Baby’s en peuters: beheer en organisatie’.
WAT DOE JE ALS ORGANISATOR?
De melding van de stopzetting is in orde als je het formulier ‘melding stopzetting van een
kinderopvanglocatie’ aan Kind en Gezin bezorgt.
Je vindt het formulier 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’.
Je kunt het formulier ook aanvragen aan jouw klantenbeheerder die dan al een aantal gegevens
vooraf invult en het je via e-mail bezorgt.
Bezorg het formulier elektronisch aan Kind en Gezin.
Het gebruik van dit formulier is niet verplicht maar aan te bevelen omdat het alle informatie bevat
die je moet meedelen bij stopzetting.

Je krijgt geen subsidies van Kind en Gezin voor de kinderopvanglocatie die stopgezet
wordt.
Je meldt de volledige en definitieve stopzetting uiterlijk 5 kalenderdagen na de stopzetting aan
Kind en Gezin.

Je krijgt subsidies van Kind en Gezin en de locatie die wordt stopgezet is je enige
kinderopvanglocatie.
Je meldt de stopzetting minstens 1 maand voor de stopzetting aan Kind en Gezin.
Als je dit wenst, kan je nog gedurende 1 jaar voorbehoud krijgen van de subsidies. Dit betekent
dat de subsidies ter beschikking blijven van jouw organisatie als je binnen het jaar opnieuw start
met een kinderopvanglocatie in dezelfde gemeente (voor groepsopvang) of dezelfde zorgregio
(voor gezinsopvang)
Je krijgt dit voorbehoud niet automatisch maar je kan dit expliciet vragen via het
stopzettingsformulier.

Je krijgt subsidies van Kind en Gezin en hebt meerdere kinderopvanglocaties.
Je meldt de stopzetting uiterlijk 5 kalenderdagen na de stopzetting van de kinderopvanglocatie aan
Kind en Gezin.
Je hebt automatisch recht op voorbehoud van je subsidies gedurende 1 jaar. Dit betekent dat de
subsidies die je krijgt, ter beschikking blijven van jouw organisatie als je binnen het jaar opnieuw
start met een kinderopvanglocatie in dezelfde gemeente (voor groepsopvang) of dezelfde zorgregio
(voor gezinsopvang)
Je kan uiteraard afstand doen van je recht op voorbehoud als je geen nieuwe kinderopvanglocatie
meer wil opstarten. In dat geval moet je dit via e-mail meedelen aan je klantenbeheerder.
Laat je de kinderopvanglocatie over aan een andere organisator en wil je hem de kans bieden om
je subsidies of een deel ervan aan te vragen, dan moet je afstand doen van je subsidies. Je vindt
hierover meer informatie in de procedure overname. De link naar die informatie vind je bovenaan.

WAT DOET KIND EN GEZIN?
Na ontvangst van de melding van de stopzetting zal Kind en Gezin de vergunning van je
kinderopvanglocatie stopzetten.
Uiterlijk 15 kalenderdagen na ontvangst bezorgt Kind en Gezin je de bevestiging van de stopzetting
via e-mail.
Kind en Gezin brengt ook het lokaal bestuur op de hoogte van de stopzetting.

