
 

 

Wijzigen van de organisator Kleuteropvang:  
overname – wijziging rechtsvorm 
////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 

Datum: 1/01/2022 

//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

Regelgeving: 
-Decreet van 3 mei 2019 houdende de organisatie van buitenschoolse opvang en de afstemming tussen                        
buitenschoolse activiteiten, artikel 11. 
-Besluit van de Vlaamse Regering van 16 oktober 2020 tot toekenning kwaliteitslabel aan organisatoren 
kinderopvang. 
-Overgangsbesluit subsidies kleuteropvang van 24 september 2021 
 

////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 

In deze procedure beschrijven we: 

• Wat je moet doen als je een kleuteropvang met kwaliteitslabel wil overnemen of 

de rechtsvorm wil wijzigen.  

Op 1 januari 2022 krijgt de buitenschoolse opvang met een erkenning, een attest 

van toezicht gezinsopvang of groepsopvang of een toestemming automatisch het 

kwaliteitslabel. Tot 31 december 2025 kunnen organisatoren de subsidie die ze van 

Opgroeien krijgen behouden. Na die overgangstermijn zal alleen het lokaal bestuur 

instaan voor het subsidiëren van de kleuteropvang.  

Tijdens de overgangstermijn kan bij een overname, de overlater de subsidies 

afstaan aan Opgroeien en kan de overnemer, als hij aan de voorwaarden voldoet, 

de subsidie aanvragen. Ook hierover vind je meer informatie in deze procedure.  

• Hoe we deze aanvraag behandelen, van ontvangst tot beslissing.  

VOORAF 

Elk kwaliteitslabel kleuteropvang wordt toegekend aan een organisator met een uniek 
ondernemingsnummer. Stopt die organisator of wijzigt er iets aan die organisator waarbij een nieuw 
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ondernemingsnummer is vereist, dan wordt het kwaliteitslabel stopgezet. De overnemer kan met het 
nieuwe ondernemingsnummer een kwaliteitslabel aanvragen. 

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 specifieke situaties mogelijk:  Het kan gaan om een 
overname of een wijziging rechtsvorm, maar de werkwijze is dezelfde. 

Het verschil tussen overname - wijziging rechtsvorm  
 
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.  

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 is een natuurlijk persoon en hij/zij richt nu een BV (Besloten Vennootschap) op. 
-de organisator is een BV met drie zaakvoerders en diezelfde mensen richten een vzw op. 
 

Belangrijk voor de overlater 

Informeer de mogelijke overnemer correct over de locatie die je overlaat. 
Breng de kandidaat-overnemer op de hoogte van vastgestelde tekortkomingen. Dit kan gaan over 
vaststellingen van Zorginspectie maar ook over andere tekorten of problemen die je zelf hebt vastgesteld. 

Breng tijdig en correct de ouders, het lokaal bestuur en Opgroeien op de hoogte van de wijziging. 

Belangrijk voor de overnemer 

Informeer 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 

Onderzoek de zakelijke kant van de overname. Ga na welke subsidies er zijn en overweeg goed of je 
overname financieel haalbaar is.  

Wil je een kwaliteitslabel? Ga dan na of je aan de voorwaarden voldoet. Je vindt hierover informatie in de 
brochure “Het kwaliteitslabel voor kleuteropvang”. 

Was er subsidie van Opgroeien toegekend aan de overlater en wil je die ontvangen? Ga na of je aan de 
voorwaarden voldoet. Meer informatie over subsidie in de overgangstermijn vind je op Subsidies in de 
overgangstermijn.  

https://www.departementwvg.be/aanvraag-passieve-openbaarheid-van-bestuur-zorginspectie
https://www.opgroeien.be/node/173
https://www.opgroeien.be/node/196
https://www.opgroeien.be/node/196
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Maak je intenties kenbaar aan het lokaal bestuur, het is een belangrijke en essentiële partner.  
Het lokaal bestuur heeft een belangrijke lokale regierol in het aanbod van buitenschoolse opvang en 
activiteiten en zal vanaf 2026 subsidiëren. 

Ga na hoe je kan participeren aan het lokaal samenwerkingsverband. Ook hiervoor kan je bij je lokaal 
bestuur terecht. 

De rol van Opgroeien 

Opgroeien behandelt de aanvraag van je kwaliteitslabel en gedurende de overgangstermijn de aanvraag 
subsidie, maar komt niet tussen in de overname zelf. 

Subsidie 

De overlater die gedurende de overgangstermijn nog recht heeft op subsidie van Opgroeien kan bij een 
overname of wijziging rechtsvorm afstand doen van de subsidie, zodat de overnemer de mogelijkheid 
krijgt om dezelfde subsidie 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. 

STOPZETTING EN AANVRAAG VAN HET KWALITEITSLABEL 
KLEUTEROPVANG 

VOOR DE OVERLATER 

Stuur een e-mail naar je klantenbeheerder met volgende informatie: 
-de naam en het dossiernummer van de locatie 
-de datum van de laatste dag waarop jij de opvangactiviteiten organiseert 
-de reden van de stopzetting 
-de contactgegevens van de nieuwe organisator 
 
Na ontvangst van jouw bericht zal Opgroeien: 
-de locatie en het kwaliteitslabel op naam van jouw organisatie stopzetten 
-de ontvangst van je bericht en de stopzetting bevestigen via e-mail 
-het lokaal bestuur op de hoogte brengen van deze stopzetting 
 

VOOR DE OVERNEMER 

Je vraagt het kwaliteitslabel aan voor de locatie(s) die je overneemt volgens de procedure “Hoe vraag je 
een kwaliteitslabel aan”  

Let op! het kwaliteitslabel kan ten vroegste ingaan vanaf de dag waarop we je volledige aanvraag 
ontvangen. Om de continuïteit te verzekeren moet je dit dus tijdig in orde brengen. 

https://www.opgroeien.be/node/173
https://www.opgroeien.be/node/173
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DE SUBSIDIES BIJ OVERNAME 

DE OVERLATER 

Je kan afstand doen van al je subsidies of van een gedeelte ervan als je niet al je opvanglocaties in de 
gemeente laat overnemen. 

In dat geval vul je jouw deel in van het formulier “Afstand en aanvraag subsidies kleuteropvang bij 
overname” in. Zonder jouw bevestiging en handtekening kan de overnemer de subsidie niet aanvragen. 

Ook de overnemer moet een deel van het formulier invullen en daarna het formulier aan Opgroeien 
bezorgen.  

DE OVERNEMER 

Wil je de subsidie die de vorige organisator van Opgroeien kreeg aanvragen? Vul dan het tweede luik in 
van het formulier “Afstand en aanvraag subsidies kleuteropvang bij overname”.  

De overlater moet in datzelfde formulier bevestigen dat hij alle of een gedeelte van de subsidie in deze 
gemeente afstaat. Zonder deze bevestiging kan Opgroeien de subsidie niet aan jou toekennen.  

Bezorg tijdig je aanvraag! Is de aanvraag niet bezorgd aan Opgroeien in de maand na de overname, dan 
kan Opgroeien je aanvraag niet meer goedkeuren.  

TOEGEKENDE SUBSIDIE VOOR INDIVIDUELE INCLUSIEVE OPVANG 

Deze subsidie kan niet worden overgedragen. De subsidie stopt bij de overname maar je kan als nieuwe 
organisator, voor deze kinderen, opnieuw de subsidie aanvragen. 

 

WAT DOET OPGROEIEN? 

Voor de overlater 

Opgroeien zet de subsidie of een gedeelte ervan stop op de datum vermeld in de aanvraag.  

Je krijgt hiervan een bevestiging via e-mail. 

Voor de overnemer 

• Opgroeien stuurt je een ontvangstmelding. Is je aanvraag onvolledig, dan heb je maximum 30 
kalenderdagen de tijd om de aanvraag te vervolledigen. 

• Is je aanvraag na die datum niet volledig, dan weigert Opgroeien je aanvraag. 
• Is je aanvraag volledig dan onderzoekt opgroeien of je in aanmerking komt voor de subsidie. 

https://www.opgroeien.be/sites/default/files/intern/afstand-aanvraag-subsidies-kleuteropvang-bij-overname-formulier.docx
https://www.opgroeien.be/sites/default/files/intern/afstand-aanvraag-subsidies-kleuteropvang-bij-overname-formulier.docx
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• Uiterlijk 60 kalenderdagen nadat we je volledige aanvraag ontvangen, 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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