
 

 

Wijziging van de organisator van een Lokaal Loket 
Kinderopvang 
////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 

Datum: 23/05/2023 

//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

Word je de nieuwe organisator van een gesubsidieerd Lokaal Loket Kinderopvang? Zet 

dan volgende stappen. 

WAT DOE JE ALS ORGANISATOR VAN EEN LOKAAL LOKET 
KINDEROPVANG? 

Vul het formulier in dat je hier vindt: Lokaal Loket Kinderopvang | Kind en Gezin en laat het formulier 
ondertekenen door de vorige organisator van het Lokaal Loket Kinderopvang. 

Bezorg het formulier aan lokaalloket@kindengezin.be.  

Denk er aan! Opgroeien vraagt de registratie van de opvangvragen aan het lokaal loket jaarlijks op. 
Wijzigt de organisator, dan doet de nieuwe organisator er goed aan de registratie van de opvangvragen 
van de vorige organisator over te nemen. Zo niet, kan je niet voor een volledig jaar registreren en dat is 
belangrijk in functie van de mogelijke toekenning van nieuwe subsidies.  

WAT DOET OPGROEIEN? 

ONTVANGSTMELDING 

Na ontvangst van je aanvraag bezorgt Opgroeien je een ontvangstmelding om te bevestigen dat je 
aanvraag goed ontvangen is. 

Als je aanvraag onvolledig is, meldt Opgroeien je dit zo snel mogelijk. Je krijgt maximum 30 
kalenderdagen om de aanvraag te vervolledigen. 

Vul je de aanvraag niet tijdig aan, dan zal Opgroeien je aanvraag tot subsidie weigeren. Je kan nadien een 
nieuwe aanvraag indienen. 

https://www.kindengezin.be/nl/professionelen/sector/kinderopvang/lokaal-beleid-en-loket/lokaal-loket-kinderopvang
mailto:lokaalloket@kindengezin.be
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BESLISSING 

Uiterlijk 30 kalenderdagen na de ontvangst van je volledige aanvraag, beslist Opgroeien of je lokaal loket 
kinderopvang de subsidie toegekend krijgt. 

Opgroeien informeert je uiterlijk 15 kalenderdagen na de beslissing.  

BEZWAAR 

Als Opgroeien beslist dat de subsidie wordt geweigerd, kan je een gemotiveerd bezwaar indienen uiterlijk 
30 kalenderdagen na de kennisgeving van de beslissing. 

Wordt je bezwaar ingewilligd, dan wordt de subsidie alsnog toegekend. 
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