Tijdelijke stopzetting van een kinderopvanglocatie

De procedure met betrekking tot de tijdelijke stopzetting van een
kinderopvanglocatie is verschillend voor gezinsopvang en (groepsopvang
samenwerkende onthaalouders) en groepsopvang
Voor groepsopvang geldt:
Als er meer dan een volledige kalendermaand geen opvang is, bijvoorbeeld door
verbouwingen of zwangerschapsverlof, moet je dit melden aan Kind en Gezin. De
vergunning van deze groepsopvang wordt dan op ‘niet-actief’ gezet.
Als er langer dan 1 jaar ononderbroken geen opvang is, wordt de vergunning
stopgezet.
Als je vergunning op niet-actief staat, kan er geen kinderopvang plaatsvinden en
zijn er voor die kinderopvangplaatsen geen subsidies mogelijk. Als je meerdere
opvanglocaties hebt worden de subsidies voorbehouden voor maximaal een jaar
en dit vanaf het eerste kwartaal volgend op de tijdelijke stopzetting. Heb je
slechts één opvanglocatie waarvan de vergunning op niet-actief staat, dan moet
je dit voorbehoud expliciet aanvragen.
Enkele voorbeelden:


Een kinderopvanglocatie is de hele maand juli gesloten wegens verlof. Aangezien de
stopzetting niet langer duurt dan 1 kalendermaand, moet er niets gebeuren.



Een kinderopvanglocatie is gesloten van 1 juli tot 15 augustus. Er is langer dan 1
kalendermaand geen activiteit, dus de vergunning moet op niet-actief gezet worden

Als Kind en Gezin vaststelt dat er in een groepsopvang, langer dan 1
kalendermaand geen opvang is, dan zet Kind en Gezin op eigen initiatief de
vergunning stop
Voor gezinsopvang en groepsopvang samenwerkende onthaalouders geldt:
Als een opvanglocatie gezinsopvang of groepsopvang samenwerkende
onthaalouders langer dan een kalendermaand niet actief is, dan hoef je dit niet
te melden aan Kind en Gezin.
De vergunning blijft actief gedurende maximaal 12 maanden.
Is er langer dan 12 maanden geen opvang, dan moet je dit melden aan Kind en
Gezin en wordt de vergunning stopgezet.

Als Kind en Gezin vaststelt dat er in een gezinsopvang of groepsopvang
samenwerkende onthaalouders, langer dan 12 kalendermaanden voor geen
opvang is, dan zet Kind en Gezin op eigen initiatief, de vergunning stop.
WAT DOE JE ALS ORGANISATOR?
Voor groepsopvang
Je meldt aan Kind en Gezin dat je tijdelijk de opvang in je kinderopvanglocatie stopzet. Dit moet
alleen als de stopzetting langer zal duren dan 1 volledige kalendermaand.


Je meldt aan je klantenbeheerder:


de tijdelijke stopzetting met vermelding van de naam en het dossiernummer van je
kinderopvanglocatie;



vanaf wanneer de kinderopvanglocatie tijdelijk stopt en de vermoedelijke duur van de
stopzetting.



Je doet de melding via e-mail en uiterlijk 5 kalenderdagen na de aanvang van de tijdelijke
stopzetting.

Wat als je opnieuw wil starten?


Je meldt dit uiterlijk 5 kalenderdagen voor de start via e-mail aan je klantenbeheerder.

Wat als de vergunning wordt stopgezet?


Is je vergunning langer dan 1 jaar niet actief, dan wordt de vergunning stopgezet.



Wil je nadien toch opnieuw de kinderopvanglocatie opstarten, dan vraag je een nieuwe
vergunning aan.

Voor gezinsopvang
Je hoeft een tijdelijke stopzetting pas te melden als deze langer duurt dan 12 maanden. In dat
geval wordt de vergunning stopgezet en moet je de gewone stopzettingsprocedure volgen.
Wil de kinderopvanglocatie nadien terug starten, dan vraag je een nieuwe vergunning aan.

WAT DOET KIND EN GEZIN?
Voor groepsopvang
Vergunning op niet-actief
Nadat je de tijdelijke stopzetting hebt gemeld:


Kind en Gezin zet je vergunning op ‘niet-actief’.



Je klantenbeheerder bezorgt je uiterlijk 15 kalenderdagen na je melding de bevestiging
hiervan.

Als Kind en Gezin zelf vaststelt dat je kinderopvanglocatie langer dan 1 kalendermaand geen
kinderen opvangt:


Kind en Gezin zet op eigen initiatief deze vergunning op ‘niet-actief’.



Je klantenbeheerder brengt je hiervan uiterlijk 15 kalenderdagen later op de hoogte.

De kinderopvanglocatie start terug op
Nadat je de start hebt gemeld:


Kind en Gezin activeert de vergunning.



Je klantenbeheerder bezorgt je uiterlijk 15 kalenderdagen na je melding de bevestiging
hiervan.

Stopzetting van je vergunning na 1 jaar.


Is je vergunning een volledig jaar ononderbroken ‘niet-actief’, dan zet Kind en Gezin de
vergunning stop.



Je klantenbeheerder bezorgt je uiterlijk 15 kalenderdagen na de stopzetting de bevestiging
hiervan.

Voor gezinsopvang


Als Kind en Gezin zelf vaststelt dat er gedurende langer dan 12 maanden geen opvang is, dan
vervalt de vergunning van rechtswege en zet Kind en Gezin de vergunning stop.



Je klantenbeheerder bezorgt je uiterlijk 15 kalenderdagen na de stopzetting de bevestiging
hiervan.

