
 

 

 

Aanvraag opportuniteitsadvies 
////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 

Datum: 30/06/2022 
//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

Sinds 1 januari 2022 is een opportuniteitsadvies van het lokaal bestuur nodig om een beslissing te 
kunnen nemen over een vergunning groepsopvang  

Je hebt een advies nodig als je: 

• Een nieuwe vergunning locatie groepsopvang wil aanvragen. 
Is het een overname of wijziging rechtsvorm van een bestaande locatie, dan is een 
opportuniteitsadvies niet nodig 

• Een nieuwe vergunning locatie groepsopvang wil aanvragen na een weigering of opheffing 
vergunning 

• De opvanglocatie wil verhuizen binnen of buiten de gemeente 

• Het aantal vergunde plaatsen wil verhogen met minstens 9 plaatsen 

• Een uitbreiding van gezinsopvang naar groepsopvang wil realiseren 

Het lokaal bestuur moet voorzien in een procedure met transparante, objectieve en relevante 
criteria. In de procedure moet een hoorrecht voorzien zijn waarbij je als organisator opmerkingen 
kan formuleren bij het uitgebrachte advies. 
De procedure moet bekendgemaakt worden aan de organisatoren kinderopvang die een aanvraag 
willen indienen. 
Op basis van de procedure en criteria wordt een advies opgemaakt dat uiterlijk dertig dagen na 
de aanvraag moet worden bezorgd aan de organisator.  

Je bent als organisator verplicht om een advies te vragen maar niet verplicht om het advies te 
volgen. Het lokaal bestuur is niet verplicht om een advies uit te brengen. 
Opgroeien vraagt in dat geval dat het lokaal bestuur de organisator hiervan (schriftelijk) op de 
hoogte brengt, om te vermijden dat je als organisator in het ongewisse blijft. 

Aanvraag en behandeling 

Informeer je tijdig bij het lokaal bestuur over de procedure en vraag daarna het advies aan. 
Lokale besturen kunnen voorzien in een eigen formulier, zoniet kan je het formulier gebruiken op onze 
website.  
 

https://www.kindengezin.be/nl/professionelen/sector/kinderopvang/organisatie-en-administratie/procedures-en-formulieren
https://www.kindengezin.be/nl/professionelen/sector/kinderopvang/organisatie-en-administratie/procedures-en-formulieren
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Brengt het lokaal bestuur een advies uit dan heeft het dertig kalenderdagen na ontvangst van de aanvraag 
de tijd om het gemotiveerd advies te bezorgen. 
 
Bezorg samen met of na de aanvraag 
-het advies met je eventuele motivatie 
-het bewijs dat je het advies hebt aangevraagd en/of het antwoord van het lokaal bestuur als je binnen de 
30 dagen na de aanvraag geen advies ontving. 
 
Je kan de aanvraag vergunning ook indienen zonder (alle) vereiste documenten. Je hebt immers 30 
kalenderdagen de tijd om de aanvraag te vervolledigen.  
Meer informatie over het aanvragen van de vergunning vind je in de procedure ‘aanvraag van een 
vergunning voor groepsopvang’. 
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