Wijziging van de organisator: overname - wijziging
rechtsvorm - overname meerdere locaties
//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

Datum: 19/12/2021
//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

Elke vergunning voor een kinderopvanglocatie wordt toegekend aan een organisator met een
uniek ondernemingsnummer. Stopt die organisator of wijzigt er iets aan die organisator waarbij
een nieuw ondernemingsnummer is vereist, dan moet een nieuwe vergunning worden
aangevraagd voor die locatie(s).
Zowel de organisator die de locatie(s) stopzet (de overlater) als de organisator die de locatie(s)
gaat organiseren (de overnemer) moet actie ondernemen. Maak goede en duidelijke afspraken!
Bij een ‘wijziging van de organisator’ zijn verschillende situaties mogelijk: overname -wijziging
rechtsvorm - -overname meerdere locaties op hetzelfde moment.
Naargelang de situatie is de aanvraag vergunning voor de nieuwe organisator verschillend en
zijn er verschillende gevolgen voor eventueel toegestane afwijkingen.

Het is belangrijk dat je als overlater:
•

De mogelijke overnemer correct informeert over de kinderopvanglocatie die je overlaat.
Breng de kandidaat-overnemer op de hoogte van vastgestelde tekortkomingen of toegekende
afwijkingen. Dit kan gaan over vaststellingen van Zorginspectie, bepalingen in het
brandweerattest, toegekende afwijkingen over de infrastructuur, leefgroepindeling,
Bezorg bijvoorbeeld het verslag infrastructuur en de meest recente verslagen van
Zorginspectie, het brandweerverslag en -attest.

•

De ouders en Opgroeien tijdig en correct informeert over de wijziging.

Als overnemer informeer je je grondig over:
-

de locatie die je overneemt, vraag aan de overlater alle beschikbare informatie en
documenten. Je kan zelf ook inspectieverslagen opvragen via Zorginspectie
de zakelijke kant van de overname
de vergunnings- en subsidievoorwaarden
…

Opgroeien behandelt de wijziging in functie van de vergunning en de subsidie
en neemt daarover de beslissingen, maar komt niet tussen in de overname zelf.

Subsidie
De overlater die recht heeft op subsidie kan bij een overname of wijziging rechtsvorm afstand
doen van zijn recht op voorbehoud van de subsidie, zodat de organisator-overnemer de
mogelijkheid krijgt om subsidies aan te vragen.
MAAR:
Het recht op subsidie kan niet worden verhandeld!
Je mag er bij de overname dus geen prijs voor vragen. Subsidies komen steeds terug naar
Opgroeien, die een nieuwe beslissing neemt over de besteding ervan.

Het verschil tussen overname - wijziging rechtsvorm - overname meerdere
locaties
OVERNAME
We spreken over een overname als een organisator een kinderopvanglocatie overlaat aan een
organisator waarmee geen enkele band bestaat of waardoor een volledig nieuwe
organisatiestructuur ontstaat. De nieuwe organisator kan zowel het beleid als de concrete
werking aanpassen en veranderen.
Voorbeelden:
-de organisator met een eenmanszaak (natuurlijk persoon) laat de opvanglocatie over aan een
vzw
-de organisator met een eenmanszaak (natuurlijk persoon) gaat samenwerken met twee andere
natuurlijke personen en vormt een feitelijke vereniging/maatschap
De overnemer volgt de procedure voor een nieuwe aanvraag vergunning.
WIJZIGING RECHTSVORM
In dit geval blijven dezelfde personen de opvang organiseren maar veranderen ze van
rechtsvorm. De nadruk ligt op het feit dat er niks wijzigt in de samenstelling van de organisatie.
Voorbeelden:
-de organisator die een opvanglocatie overlaat is een feitelijke vereniging met drie leden; deze
drie leden richten een BV (Besloten Vennootschap) op.
-de organisator is een BV met drie zaakvoerders en diezelfde mensen richten een vzw op.
OVERNAME MEERDERE LOCATIES
Heb je als organisator meerdere opvanglocaties van hetzelfde type (gezinsopvang of
groepsopvang) en laat je die over aan een organisator met een andere organisatorische
structuur die dezelfde werking wil realiseren (dezelfde lokalen, dagindeling, inrichting, aantal
plaatsen, medewerkers, …) dan kan de overnemer deze overnamevorm kiezen. De wijziging ligt
dus louter op organisatorisch vlak en niet op vlak van de concrete werking van de locaties die
op dezelfde manier wordt verder gezet.
Belangrijk:
• het gaat om overname van verschillende locaties van één organisator naar een andere
organisator
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•
•

het gaat om hetzelfde opvangtype (gezinsopvang of groepsopvang, geen combinatie van
de aanvragen vergunning worden op hetzelfde moment ingediend

Voorbeelden:
• de organisator met een eenmanszaak (natuurlijk persoon) heeft verschillende locaties,
richt met andere mensen een BV op en laat de locaties over.
• de organisator met een eenmanszaak (natuurlijk persoon) heeft verschillende locaties,
stopt als organisator en laat de locaties over aan een andere organisator die dezelfde
werking verderzet.
• de organisator lokaal bestuur heeft verschillende locaties gezinsopvang, richt een
autonoom gemeentebedrijf op en laat de locaties hieraan over.

Wat doe je als overlater?
Je meldt de stopzetting zo vlug mogelijk aan Opgroeien.
Doe de melding via het formulier ‘Melding stopzetting van een kinderopvanglocatie’, zo weet je zeker dat
je alle vereiste informatie bezorgt. Je kunt het formulier ook aanvragen aan je klantenbeheerder.
Opgroeien zal de bestaande vergunning stopzetten.
Meer informatie over de stopzetting en wat Opgroeien doet vind je in de procedure ‘Je vergunning
stopzetten’.
Je geniet geen subsidie voor de kinderopvangplaatsen die je overlaat:
•

Je meldt de stopzetting uiterlijk 5 kalenderdagen na de stopzetting.
Let wel, als de overnemer de opvang wil laten doorlopen, dan moet deze tijdig een vergunning
aanvragen.

Je geniet wel subsidie voor de kinderopvangplaatsen die je overlaat:
•

Je meldt de stopzetting uiterlijk 30 kalenderdagen voor de stopzetting.

•

Je hebt recht op voorbehoud van de subsidie gedurende een jaar.
Wil je voorbehoud dan wordt de subsidie voorbehouden voor maximaal een jaar.
Doe je afstand van het voorbehoud om de overnemer de kans te bieden de subsidie aan te
vragen, dan wordt de subsidie stopgezet of verminderd.

•

Kies je voor dit laatste, dan kan je samen met de overnemer het formulier ‘Subsidietoekenning bij
wijziging van de organisator’ gebruiken en invullen.
Jij vult luik A in, de overnemer luik B. Zo bezorgen jullie op een eenvoudige manier de vereiste
informatie.
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Wat doet Opgroeien?
Opgroeien zal de bestaande vergunning stopzetten en dit schriftelijk bevestigen.

Wat doe je als overnemer?
Je moet tijdig een nieuwe vergunning en, in voorkomend geval, een ‘aanvraag subsidietoekenning bij
wijziging van de organisator’ indienen, dus bekijk goed het tijdspad zodat je de continuïteit van de
opvang kan garanderen.
Een aanvraag vergunning moet je doen met het elektronisch formulier ‘aanvraag vergunning’ dat je op de
website vindt onder het item vergunning, waar je ook de procedure terugvindt. We omschrijven hier
enkel wat belangrijk is voor de specifieke situatie wijziging organisator.

EEN AANVRAAG VERGUNNING BIJ EEN OVERNAME
•

Op de aanvraag vergunning noteer je bij de vraag ‘waarvoor vraag je een vergunning aan’:
overname van één opvanglocatie.

•

Je moet bij de aanvraag verschillende documenten toevoegen dus zorg ervoor dat je die tijdig in
je bezit hebt.

•

Het is mogelijk dat de overlater documenten heeft die je kan gebruiken voor je aanvraag
vergunning:
-Een niet-vervallen brandveiligheidsattest A of B, op voorwaarde dat er geen wijzigingen zijn aan
de infrastructuur die invloed kunnen hebben op de brandveiligheid. Een brandveiligheidsattest B
betekent wel dat je de tekorten moet wegwerken voor de vervaldag van het attest.
-Een verslag infrastructuur, op voorwaarde dat de infrastructuur en het aantal plaatsen niet
wordt gewijzigd.

•

Kreeg de overlater een afwijking voor infrastructuur, leefgroepindeling of de
brandveiligheidsvoorschriften, dan kan je die niet overnemen. Je kan wel een nieuwe afwijking
aanvragen.

EEN AANVRAAG VERGUNNING BIJ WIJZIGING RECHTSVORM
•

Op de aanvraag vergunning noteer je bij de vraag ‘waarvoor vraag je een vergunning aan’:
wijziging van de rechtsvorm.

•

Je moet geen bijkomende documenten bezorgen en niet beschikken over een verslag
infrastructuur van Zorginspectie.
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•

Kreeg de overlater een afwijking voor infrastructuur, leefgroepindeling of de
brandveiligheidsvoorschriften, dan kan je de afwijking overnemen en moet je ze niet opnieuw aan
te vragen; je moet de beslissing over de afwijking uiteraard naleven.

EEN AANVRAAG VERGUNNING BIJ OVERNAME MEERDERE LOCATIES
•

Op de aanvraag vergunning noteer je bij de vraag ‘waarvoor vraag je een vergunning aan’:
overname van meerdere opvanglocaties.

•

Je moet geen bijkomende documenten bezorgen en je moet niet beschikken over een verslag
infrastructuur van Zorginspectie.

•

Kreeg de overlater een afwijking voor infrastructuur, leefgroepindeling of de
brandveiligheidsvoorschriften, dan kan je de afwijking overnemen en moet je ze niet opnieuw
aanvragen; je moet de beslissing over de afwijking uiteraard naleven.

EEN AANVRAAG SUBSIDIE BIJ OVERNAME, WIJZIGING RECHTSVORM,
OVERNAME MEERDERE LOCATIES
De overnemer kan een subsidietoekenning bij wijziging van de organisator aanvragen op voorwaarde dat:
•
•

De overlater subsidie kreeg toegekend en schriftelijk afstand doet van zijn recht op voorbehoud.
De overnemer:
o de kinderopvang verder zet op dezelfde locatie
o een vergunning aanvraagt voor de kinderopvanglocatie
o de vergunning wordt toegekend - de subsidie kan ten vroegste ingaan vanaf de datum van
beslissing van de vergunning – dit kan niet vroeger, wel later als de overnemer dit wenst of
als de aanvraag voor de subsidietoekenning te laat wordt aangevraagd.
o voldoet aan de subsidievoorwaarden
o de afgesloten schriftelijke overeenkomsten met de gezinnen overneem

Een aanvraag subsidietoekenning kan makkelijkst via een formulier dat de overlater en de overnemer
samen invullen.
Het formulier ‘Subsidietoekenning bij wijziging van de organisator’ vind je op de website onder het luik
‘subsidietoekenning’. De overlater vult luik A in, de overnemer luik B.
Bezorg het volledig ingevulde en ondertekende formulier uiterlijk 7 kalenderdagen voor de officiële
overname of wijziging van de rechtsvorm via e-mail aan de klantenbeheerder.
Let op! Heb je nog geen enkele vergunning van Opgroeien in de subsidiegroep waarvoor je de
subsidietoekenning vraagt? Dan kan je ten vroegste de subsidietoekenning aanvragen samen met de
vergunningsaanvraag.

Wat doet Opgroeien?
Over de behandeling van de aanvraag vergunning lees je meer in de procedure ‘aanvraag vergunning’.
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De behandeling van de aanvraag subsidietoekenning bij wijziging van de organisator:
•
•

•
•

Opgroeien stuurt je een ontvangstmelding. Is je aanvraag onvolledig, dan heb je maximum 30
kalenderdagen de tijd om de aanvraag te vervolledigen.
Uiterlijk 30 kalenderdagen na ontvangst van de volledige aanvraag beslist Opgroeien over de
ontvankelijkheid, die beslissing wordt je uiterlijk 15 kalenderdagen later overgemaakt. Is de aanvraag
onontvankelijk, dan wordt de behandeling van de aanvraag stopgezet.
Uiterlijk 60 kalenderdagen na de beslissing tot ontvankelijkheid beslist Opgroeien of de subsidie
wordt toegekend of geweigerd; die beslissing wordt je uiterlijk 15 kalenderdagen later overgemaakt.
De subsidie kan ten vroegste één maand voor de aanvraag ingaan.
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