
 

 

Aanvraag tot verlenging van de subsidiebelofte 
////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 

Datum: 21/03/2022 
////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 

Een subsidiebelofte heeft een beperkte geldigheidsduur: de belofte is geldig tot drie maanden na 
de gewenste startdatum die je hebt opgegeven bij de aanvraag ervan. De termijn is vermeld in de 
beslissing die je erover ontving.  
Kan je de belofte niet omzetten in een toekenning binnen deze termijn, dan kan je eenmalig en 
gemotiveerd een verlenging van maximaal 6 maanden aanvragen. 
In uitzonderlijke situaties van overmacht kan Opgroeien een ruimere verlenging toestaan. 

Is de subsidiebelofte niet omgezet in een toekenning binnen de geldigheidsduur ervan, dan 
vervalt de subsidiebelofte van rechtswege. 

1 Wat doe je als organisator? 

• Vul het formulier ‘Aanvraag verlenging van een subsidiebelofte’ volledig in. Je vindt het formulier op de 
website. 

• Dien de aanvraag uiterlijk 30 kalenderdagen voor het einde van de geldigheidsduur van de 
subsidiebelofte in, zo niet is een verlenging niet mogelijk. 

• Vermeld de reden waarom je de termijn niet haalt, motiveer en toon aan de hand van een stappenplan 
aan dat je er binnen de periode van de verlenging (maximaal 6 maand) wel zal in slagen om te voldoen 
aan de subsidievoorwaarden.  

• Meen je dat het een uitzonderlijke situatie van overmacht betreft en een ruimere verlengingstermijn 
dan 6 maand verantwoord is, vermeld dit uitdrukkelijk en toon aan. 

2 Wat doet Opgroeien? 

2.1 ONTVANGSTMELDING 

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

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

Opgroeien onderzoekt op basis van je aanvraag of de subsidiebelofte kan verlengd worden en beslist 
uiterlijk 30 kalenderdagen na ontvangst ervan.  

Je ontvangt de beslissing over de al dan niet verlenging van de subsidiebelofte per e-mail en bij een 
negatieve beslissing ook via aangetekende brief. 

Wordt de subsidiebelofte verlengd, dan moet je binnen die geldigheidsduur een omzetting naar een 
subsidietoekenning vragen. Doe je dat niet dan vervalt de subsidiebelofte. 

Een negatieve beslissing over de verlenging, betekent dat de subsidiebelofte stopt: je kan geen toekenning 
van de subsidie krijgen. Tegen deze beslissing kan je beroep aantekenen bij Raad van State.  
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