
 

 

 

Tijdelijke stopzetting van een kinderopvanglocatie 
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Datum: 12/04/2022 
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Stopzetting van een kinderopvanglocatie groepsopvang: 

• Stop je de opvangactiviteiten gedurende meer dan een volledige kalendermaand dan moet je 
dit melden aan je klantenbeheerder. Doe dit uiterlijk 5 kalenderdagen na de aanvang van de 
stopzetting en vermeldt de begindatum en de (vermoedelijke) einddatum van de stopzetting. 

• Opgroeien zet de vergunning op ‘niet-actief’ en bevestigt je schriftelijk dat er gedurende die 
periode geen opvang kan plaatsvinden en er geen subsidie mogelijk is.  

• Stelt Opgroeien zelf vast dat de opvang langer dan 1 kalendermaand niet actief is dan wordt 
de vergunning ook op ‘niet-actief’ gezet. 

• Start je de opvangactiviteiten opnieuw? Meld uiterlijk 5 kalenderdagen voordien de nieuwe 
startdatum aan je klantenbeheerder. 

• Opgroeien activeert de vergunning en bezorgt je de bevestiging ervan. 

• Is er langer dan 1 ononderbroken jaar geen opvang dan is regelgevend bepaald dat Opgroeien 
de vergunning stopzet. Wil je na een stopzetting herstarten, dan moet je een nieuwe 
vergunning aanvragen. 

Voor gezinsopvang en groepsopvang samenwerkende onthaalouders: 

• Je moet de inactiviteit pas melden als er langer dan 12 maand geen opvang is, dan is 
regelgevend bepaald dat Opgroeien de vergunning stopzet. Je meldt dit via het 
stopzettingsformulier. 

• Stelt Opgroeien dit zelf vast dan wordt de vergunning stopgezet door Opgroeien. 

• Wil je na een stopzetting herstarten, dan moet je een nieuwe vergunning aanvragen. 

Voor kinderopvanglocaties die enkel kinderen buitenschools opvangen 

Een vergunning wordt toegekend voor een kinderopvanglocatie waar baby’s en peuters worden 
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opgevangen. Vang je geen baby’s en peuters meer op, maar enkel kinderen buitenschools, dan 
moet je dit melden aan je klantenbeheerder.  
Louter buitenschoolse opvang valt niet onder de vergunningsplicht, maar je kan wel een 
kwaliteitslabel aanvragen. Dat maakt het mogelijk om verder fiscale attesten uit te reiken.  
 
Meer informatie over buitenschoolse opvang en het kwaliteitslabel vind je op de website 
Buitenschoolse opvang en activiteiten 
 
Vang je langer dan 1 jaar geen baby’s en peuters op, dan zet Opgroeien de vergunning stop1, ook 
al heb geen kwaliteitslabel aangevraagd. 

 

 
 

 
1 Uitzondering: dit geldt niet voor aangesloten onthaalouders. Ook als ze enkel kinderen buitenschools opvangen kunnen ze de vergunning behouden. 

https://www.opgroeien.be/boa/partners/kwaliteitslabel
https://www.opgroeien.be/boa/partners/kwaliteitslabel
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