
 

 

 

Wijziging van het aantal plaatsen in een vergunde 
kinderopvanglocatie 
////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 

Datum: 24/02/2022 
//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

Een wijziging van het aantal plaatsen worden op een verschillende manier doorgegeven en 
verwerkt.  
Je moet een nieuwe vergunning aanvragen, een verhoging vragen of een vermindering melden. 
We overlopen de situaties hieronder. 

Wijziging van opvangtype 

Een wijziging van het aantal vergunde opvangplaatsen kan betekenen dat het ‘opvangtype’ wijzigt: 
gezinsopvang (aantal plaatsen is beperkt tot 8) wordt groepsopvang (aantal plaatsen is minimaal 9) of 
omgekeerd. 

Aangezien in deze gevallen de vergunningsvoorwaarden wijzigen moet je een nieuwe vergunning 
aanvragen met als reden ‘wijziging type locatie’.  
 
Meer informatie over hoe je de aanvraag moet indienen en welke documenten vereist zijn vind je op onze 
website.  

Subsidie? 
 
Geniet je subsidie als gezinsopvang en wil je omschakelen naar groepsopvang of omgekeerd, dan kan die 
subsidie niet zomaar worden omgezet, de subsidiebedragen zijn immers verschillend.  
Opgroeien beslist hoeveel plaatsen kunnen omgezet worden. 

 
Doe je een nieuwe aanvraag vergunning omdat door de wijziging van het aantal plaatsen het opvangtype 
wijzigt, dan moet je een aanvraag doen tot overheveling van subsidieerbare plaatsen.  
Je vindt het aanvraagformulier terug op onze website.  

https://www.kindengezin.be/nl/professionelen/sector/kinderopvang/organisatie-en-administratie/procedures-en-formulieren
https://www.kindengezin.be/nl/professionelen/sector/kinderopvang/organisatie-en-administratie/procedures-en-formulieren
https://www.kindengezin.be/nl/professionelen/sector/kinderopvang/organisatie-en-administratie/procedures-en-formulieren
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Wijziging aantal plaatsen zonder wijziging van het 
opvangtype 

Bij wijziging van het aantal vergunde plaatsen waarbij het opvangtype niet wijzigt moet je geen nieuwe 
vergunning aanvragen maar: 
-bij verhoging van het aantal plaatsen: een aanvraag doen tot aanpassing van de vergunning  
-bij verlaging van het aantal plaatsen: een melding doen tot aanpassing van de vergunning  
 
Tijdelijke verlaging?  
 
De vergunning moet niet aangepast worden.  
Verminder je tijdelijk het aantal opgevangen kinderen (bijvoorbeeld omwille van het wegvallen van een 
kinderbegeleider) dan moet de vergunning niet aangepast worden. Zodra er opnieuw voldoende 
kinderbegeleiders zijn, kan je opnieuw het aantal toegestane plaatsen invullen.  
Is dit niet het geval en blijf je met een kinderbegeleider minder werken, dan moet je wel een aanpassing 
vragen. 

Verhoging naar meer dan 18 plaatsen? 

Er zijn een aantal bijkomende vereisten: 

• De kwalificatievereisten voor verantwoordelijken zijn verschillend dan voor tot 18 plaatsen en 
locaties vanaf 19 plaatsen. 

• Als organisator moet je een attest kennis organisatorisch beheer kunnen voorleggen. 

Meer informatie over deze voorwaarden vind je in de in de brochure ‘kwalificaties en attesten in de 
kinderopvang’ op de website.  

Subsidie? 
 
Het verhogen van het aantal vergunde plaatsen betekent niet het verhogen van de subsidie. Verhogen van 
subsidie kan enkel als je een subsidiebelofte hebt waarmee je een subsidietoekenning kan aanvragen. 

Vereiste documenten bij wijziging aantal plaatsen groepsopvang 

• Een attest infrastructuur met positief advies voor minstens het aantal aangevraagde plaatsen 

• Een geldig brandveiligheidsattest A of B voor het aantal gevraagde plaatsen 

• Verhoog je het aantal plaatsen met meer dan 9 plaatsen dan is een opportuniteitsadvies van 
het lokaal bestuur vereist 
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JE WIL MEER VERGUNDE PLAATSEN ZONDER DAT HET OPVANGTYPE 
WIJZIGT 

WAT DOE JE ALS ORGANISATOR? 

Bezorg het ingevulde aanvraagformulier ‘Aanvraag tot verhoging van het aantal vergunde 
kinderopvangplaatsen’ aan Opgroeien. Je vindt het op onze website bij deze procedure. 

Gebruik het formulier naargelang het opvangtype van je locatie: gezinsopvang of groepsopvang.  

Voor groepsopvang voeg je bij de aanvraag: 
− 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. 
− Voor een verhoging met minstens 9 plaatsen: opportuniteitsadvies van het lokaal bestuur 

 

WAT DOET OPGROEIEN? 

Ontvangstmelding 
Opgroeien stuurt je een e-mail met de bevestiging van ontvangst van de aanvraag. 
Is je aanvraag onvolledig of ontbreken er documenten? Opgroeien vermeldt wat ontbreekt, je krijgt 
maximum 30 kalenderdagen om de aanvraag te vervolledigen. 

Ontvankelijkheid 
Je aanvraag is ontvankelijk als ze volledig is en correct is ingevuld. 
Uiterlijk 30 kalenderdagen na ontvangst van de aanvraag beslist Opgroeien over de ontvankelijkheid.  
Bijkomende informatie of documenten vereist? De termijn kan verlengd worden met maximum 30 
kalenderdagen. 
Uiterlijk 15 kalenderdagen na het nemen ervan bezorgt Opgroeien de beslissing via e-mail; is de aanvraag 
onontvankelijk ontvang je de beslissing ook met een brief. 

Toekenning of weigerig 
Uiterlijk 60 kalenderdagen na de beslissing tot ontvankelijkheid beslist Opgroeien over de toekenning of 
weigering van de verhoging. 

De toekenning gaat ten vroegste in vanaf de beslissing die je uiterlijk 15 kalenderdagen na de beslissing 
wordt bezorgd via e-mail; is het een weigering dan ontvang je de beslissing ook met een brief.  

Je ontving geen beslissing  

Als je niet tijdig een beslissing ontvangt maar wel een ontvangstmelding kreeg, mag je ervan uitgaan dat 
je verhoging toegekend is. Contacteer je klantenbeheerder zodat we dit kunnen nagaan en je een 
aangepaste vergunning bezorgen. 
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JE WIL MINDER VERGUNDE PLAATSEN ZONDER DAT HET OPVANGTYPE 
WIJZIGT 

WAT DOE JE ALS ORGANISATOR? 

Bezorg het ingevulde formulier ‘melden van een vermindering van het aantal kinderopvangplaatsen’ aan 
Opgroeien. Je vindt het op de website bij deze procedure. 

 
WAT DOET OPGROEIEN? 
 
Opgroeien neemt geen beslissing maar past de vergunning van de kinderopvanglocatie aan. Uiterlijk 15 
kalenderdagen na de melding ontvang je de aangepaste vergunning via e-mail. 
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