
 

 

 

De aanvraag tot overheveling van subsidieerbare plaatsen 
////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 

Datum: 1/04/2021 
//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

Subsidies worden altijd toegekend aan een bepaalde subsidiegroep. Dit is een afgebakend 
geografisch gebied waarbinnen je als organisator vrij bent om deze subsidies in te zetten. 
 
Wil je subsidieerbare plaatsen verschuiven naar een andere subsidiegroep, dan kan dit onder 
bepaalde voorwaarden. 
 
De overheveling van plaatsen is alleen mogelijk voor plaatsen die aan jouw organisatie zijn 
toegekend. 
 
De overheveling van subsidieerbare plaatsen gaat ten vroegste in vanaf de beslissing van 
Opgroeien; met uitzondering voor de overheveling van plaatsen gezinsopvang naar 
groepsopvang SOO of omgekeerd binnen dezelfde zorgregio. 

Verhuizing groepsopvang  

VOORWAARDEN 

• De nieuwe kinderopvanglocatie bevindt zich op korte afstand van de vroegere locatie. 

Korte afstand: de nieuwe opvanglocatie ligt zo dicht bij je vroegere locatie dat ouders gemakkelijk 
dezelfde opvang kunnen blijven gebruiken 

• Je kan aantonen dat de gemeente waarnaar de kinderopvanglocatie verhuist een grotere nood heeft 
aan opvang dan de gemeente waar de kinderopvanglocatie vroeger gelegen was. 

• Je hebt een positief advies van de lokale besturen van: 

− de gemeente van waaruit de kinderopvanglocatie vertrekt; 

− de gemeente waarnaar de kinderopvanglocatie verhuist. 

Deze voorwaarde geldt niet voor de overheveling van plaatsen met enkel de basissubsidie. 
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Verhuizing gezinsopvang 

VOORWAARDEN 

• De nieuwe kinderopvanglocatie bevindt zich op korte afstand van de vroegere locatie.  

Korte afstand: De nieuwe opvanglocatie ligt zo dicht bij je vroegere locatie dat ouders gemakkelijk 
dezelfde opvang kunnen blijven gebruiken 

• Je kan aantonen dat de zorgregio waarnaar de kinderopvanglocatie verhuist een grotere nood heeft 
aan opvang dan de zorgregio waar de kinderopvanglocatie vroeger gelegen was. 

Locatie gezinsopvang omzetten naar groepsopvang of 
omgekeerd  

Je kan subsidies gezinsopvang omzetten naar subsidies groepsopvang of omgekeerd als je in een 
bestaande locatie, door verhoging of verlaging van je plaatsen, je vergunning omzet van gezinsopvang 
naar groepsopvang of omgekeerd. 

Aangezien de subsidiebedragen verschillen, beslist Opgroeien, bij overheveling van gezinsopvang naar 
groepsopvang, hoeveel plaatsen je maximum kan overhevelen. 

Plaatsen gezinsopvang of groepsopvang samenwerkende 
onthaalouders omzetten naar plaatsen groepsopvang 

VOORWAARDEN 

• Zonder deze overheveling zou ofwel: 

- Opgroeien beslissen om de subsidies van deze subsidiegroep te verminderen of stop te zetten 
wegens een te lage bezetting; 

- de subsidie wegvallen omdat de termijn van voorbehoud verstreken is. 

Je kan deze overheveling aanvragen zodra je voor het eerst de minimale bezetting niet hebt gehaald of 
zodra er plaatsen in voorbehoud zijn. 

• De plaatsen worden overgeheveld naar een subsidiegroep groepsopvang van een gemeente die 
behoort tot de zorgregio waaruit de plaatsen gezinsopvang of groepsopvang samenwerkende 
onthaalouders worden verminderd. 
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• De nieuwe subsidiegroep behaalde in het vorige kalenderjaar de vereiste bezetting, als er in de nieuwe 
subsidiegroep al subsidieerbare plaatsen waren. 

- Is dit niet zo? Dan toon je op basis van een berekening aan dat de vereiste bezetting tijdens de 
voorbije 4 kwartalen werd behaald. 

• Op basis van een berekening toon je aan dat de nieuwe subsidiegroep in het jaar van de overheveling 
zal voldoen aan de minimale bezetting. 
 

• Na de overheveling zijn in de nieuwe subsidiegroep minstens evenveel vergunde plaatsen als 
subsidieerbare plaatsen. 

 
Opgelet!  

• Je moet de overheveling aanvragen vóór de beslissing van Opgroeien om de subsidies te verminderen. 
• Het maximumaantal plaatsen dat je kan verschuiven is het aantal plaatsen dat je dreigt te verliezen 

door te lage bezetting of einde voorbehoud. In geval van te lage bezetting betekent dit dan ook dat je 
enkel de Trap 2 plaatsen kan omzetten. 

• Aangezien de subsidiebedragen verschillen, beslist Opgroeien, hoeveel plaatsen je maximum kan 
overhevelen. 

Plaatsen van een subsidiegroep gezinsopvang verschuiven 
naar een subsidiegroep groepsopvang door samenwerkende 
onthaalouders of omgekeerd, binnen dezelfde zorgregio 

VOORWAARDEN 

• Je behaalde in het voorbije kalenderjaar de vereiste bezetting in de nieuwe subsidiegroep.  
- Is dit niet zo? Dan moet je kunnen aantonen dat de vereiste bezetting tijdens de voorbije 4 

kwartalen werd behaald. 

• Je moet aantonen dat ook na de overheveling de nieuwe subsidiegroep zal voldoen aan de minimale 
bezetting. 
 

• Na de overheveling moeten er in de nieuwe subsidiegroep minstens evenveel vergunde plaatsen zijn 
als subsidieerbare plaatsen.  
 

• Deze overheveling is mogelijk zolang de subsidiebedragen van gezinsopvang en groepsopvang 
samenwerkende onthaalouders dezelfde zijn. 
 

• De overheveling kan met terugwerking tot 1 januari van het afgelopen subsidiejaar, zolang er geen 
saldoberekening is gebeurd. Deze wordt uitgevoerd begin maart dus moet je, als je de wijziging 
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nog in het vorige kalenderjaar wil laten ingaan, uiterlijk op 15 februari de vraag aan Opgroeien 
bezorgen. 

Plaatsen van een subsidiegroep gezinsopvang overhevelen 
naar een andere geografische subsidiegroep gezinsopvang.  

Let op! Enkel mogelijk voor gezinsopvang, niet voor groepsopvang samenwerkende onthaalouders. 

VOORWAARDEN 

• Zonder deze overheveling zou ofwel: 

- Opgroeien beslissen om de subsidies van deze subsidiegroep te verminderen of stop te zetten 
wegens een te lage bezetting; 

- de subsidie wegvallen omdat de termijn van voorbehoud verstreken is.  

Je kan deze overheveling aanvragen zodra je voor het eerst de minimale bezetting niet hebt gehaald of 
zodra er plaatsen in voorbehoud zijn. 

• De nieuwe subsidiegroep behaalde in het vorige kalenderjaar de vereiste bezetting, als er in de nieuwe 
subsidiegroep al subsidieerbare plaatsen waren. 

- Is dit niet zo? Dan toon je op basis van een berekening aan dat de vereiste bezetting tijdens de 
voorbije 4 kwartalen werd behaald. 

• Op basis van een berekening toon je aan dat na overheveling, de nieuwe subsidiegroep in het jaar van 
de overheveling zal voldoen aan de minimale bezetting. 
 

• Na de overheveling zijn in de nieuwe subsidiegroep minstens evenveel vergunde plaatsen als 
subsidieerbare plaatsen. 
 

• Als je met deze subsidies in een nieuwe subsidiegroep bijkomende plaatsen creëert, dan heb je een 
positief advies nodig van de lokale besturen van de gemeenten waar de plaatsen bijkomen.  

 

Opgelet!  

• Je moet de overheveling aanvragen vóór de beslissing van Opgroeien om de subsidies te verminderen. 
 

• Het maximumaantal plaatsen dat je kan verschuiven is het aantal plaatsen dat je dreigt te verliezen 
door te lage bezetting of einde voorbehoud. 
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Behaal je in het kalenderjaar van de overheveling de 
vereiste bezetting niet?  

Opgroeien vermindert automatisch het aantal subsidieerbare plaatsen met maximaal het aantal 
overgehevelde plaatsen, met ingang van 1 januari van het kalenderjaar na de overheveling. 

Wat doe je als organisator? 

• Ga na of je voldoet aan de voorwaarden 
 

• Bezorg het ingevulde aanvraagformulier ‘Aanvraag voor wijziging van een subsidietoekenning’ aan 
Opgroeien. Je vindt het formulier op de website. 

Wat doet Opgroeien? 

Ontvangstmelding 

Na ontvangst van je aanvraag bezorgt Opgroeien je een ontvangstmelding. Die ontvangstmelding 
bevestigt (alleen) dat je aanvraag goed ontvangen is. 

Beslissing 

Uiterlijk 60 kalenderdagen na de aanvraag beslist Opgroeien of en hoeveel subsidieerbare plaatsen kunnen 
worden overgeheveld. 

Als je wijziging wordt toegekend, gaat ze ten vroegste in vanaf de datum van de beslissing, behalve voor 
de overheveling van gezinsopvang naar groepsopvang samenwerking binnen dezelfde zorgregio, die kan 
ingaan met terugwerking. De exacte startdatum staat in je beslissing. 

Uiterlijk 15 kalenderdagen na de beslissing bezorgt Opgroeien je: 

• als de wijziging wordt toegekend: de beslissing via e-mail;  
• als de wijziging wordt toegekend voor een lager aantal plaatsen dan aangevraagd of als de wijziging 

wordt geweigerd: de beslissing via e-mail en met een aangetekende brief.  

https://www.kindengezin.be/nl/professionelen/sector/kinderopvang/organisatie-en-administratie/alles-voor-mijn-subsidies-regelen
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