
    

 

 

Stopzetting kinderopvanglocatie 
////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 

Datum: 31/03/2022 
//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

Beslis je om een kinderopvanglocatie stop te zetten, dan moet je Opgroeien informeren over de 
stopzetting. De vergunning wordt stopgezet en je mag op die locatie geen kinderen meer 
opvangen.  

Voor de stopzetting moet je de ouders van de opgevangen kinderen informeren over de 
stopzetting. Doe dit tijdig, voorzie een redelijke overgangstermijn zodat ouders een andere 
oplossing voor de opvang van hun kind kunnen regelen. 

Ook als je de kinderopvanglocatie overlaat aan een andere organisator moet je de stopzetting 
melden aan Opgroeien. Je vindt hierover meer informatie in de procedure ‘wijziging van de 
organisator’ op de website. 

Bij een verhuizing of omschakeling van gezins- naar groepsopvang (of omgekeerd) moet je geen 
stopzetting melden maar een nieuwe aanvraag vergunning indienen. 

Wat doe je als organisator?  
 

MELD DE STOPZETTING AAN OPGROEIEN  

Bezorg de melding via het formulier ‘melding stopzetting van een kinderopvanglocatie’ elektronisch aan 
Opgroeien. 
Je vindt dit formulier op de website of vraag het aan bij je klantenbeheerder, die vooraf een aantal 
gegevens invult. 

Let op de juiste datum van stopzetting: dit is de laatste dag dat je kinderen hebt opgevangen, niet de 
dag erna.  

JE ONTVANGT GEEN SUBSIDIE  

 
Meld de stopzetting uiterlijk 5 kalenderdagen na de stopzetting. 
Bezorg de registratie van de aanwezigheden in kader van de KO-toeslag zo vlug mogelijk. 

https://www.kindengezin.be/nl/professionelen/sector/kinderopvang/organisatie-en-administratie/procedures-en-formulierenhttps:/www.kindengezin.be/nl/professionelen/sector/kinderopvang/organisatie-en-administratie/procedures-en-formulieren
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JE ONTVANGT SUBSIDIE EN JE ZET JE ENIGE LOCATIE STOP 

Meld de stopzetting minstens 1 maand voor de stopzetting. 
 
Bezorg de registratie van de aanwezigheden (IKT of KO-toeslag) zo vlug mogelijk. 
 

JE ONTVANGT SUBSIDIE EN JE HEBT MEERDERE LOCATIES 

Meld de stopzetting uiterlijk 5 kalenderdagen na de stopzetting. 
 
Je hebt automatisch recht op voorbehoud van je subsidie gedurende 1 jaar. Dit betekent dat de subsidie 
ter beschikking blijft van jouw organisatie als je binnen het jaar opnieuw start met een 
kinderopvanglocatie in dezelfde gemeente (voor groepsopvang) of dezelfde zorgregio (voor gezinsopvang) 

Je kan afstand doen van je recht op voorbehoud als je geen nieuwe kinderopvanglocatie meer wil 
opstarten. In dat geval moet je dit via e-mail meedelen aan je klantenbeheerder. 

Laat je de kinderopvanglocatie over aan een andere organisator en wil je hem de kans bieden om de 
subsidie of een deel ervan aan te vragen, dan moet je afstand doen van het voorbehoud van subsidie. Je 
vindt hierover meer informatie in de procedure ‘wijziging van de organisator’. 

Wat doet Opgroeien? 
 
Na ontvangst van de melding stopzetting zal Opgroeien: 
- de vergunning stopzetten 
- het lokaal bestuur van de gemeente informeren over de stopzetting van de kinderopvanglocatie 
- uiterlijk 15 kalenderdagen na ontvangst van je melding een bevestiging van de stopzetting bezorgen 

SUBSIDIE 

Ontving je subsidie voor de gestopte locatie dan zal Opgroeien de stopzetting of voorbehoud ervan 
bevestigen. 

Wordt de laatste locatie stopgezet en vraag je geen voorbehoud van subsidie dan maakt Opgroeien een 
saldoberekening. 
-Positief saldo: het bedrag waar je nog recht op had wordt uitbetaald. 
-Negatief saldo: het teveel betaalde bedrag wordt terug gevorderd. 

Heb je na de stopzetting nog andere opvanglocaties, dan wordt het saldo gemaakt in het eerste kwartaal 
van volgend kalenderjaar. 
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