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Raad voor Maatschappelijk Welzijn GOEDGEKEURD 
Besluit Zitting van 24 maart 2022

OCMW - Buitenschoolse kinderopvang

2 2022_RMW_00008 Lokaal Loket Kinderopvang: procedure en criteria voor 
opportuniteitsadvies bij een aanvraag vergunning 
groepsopvang - Vaststelling

Samenstelling:

Aanwezig:
de heer Stijn Van Baelen, Voorzitter Raad voor maatschappelijk welzijn; de heer Marc Vanherk, Lid; 
de heer Erik Vanmierlo, Lid; mevrouw Lieve Theuwissen, Lid; mevrouw Ann Bernaerts, Lid; mevrouw 
Mia Croonen, Lid; de heer Mathieu Damen, Lid; mevrouw Geertje Das, Lid; mevrouw Sylvia Dries, Lid; 
de heer Toon Geusens, Lid; mevrouw Nicole Ketelbuters, Lid; de heer Luc Martens, Lid; de heer Bert 
Schelmans, Lid; de heer Friedo Steensels, Lid; de heer Jos Vanmontfort, Lid; de heer Jan Verjans, 
Lid; mevrouw Lieve Willems, Lid; de heer Tom Wertelaers, Lid; mevrouw Ann Vande Weyer, Lid; de 
heer Pieter Schuurmans, Lid; mevrouw Anja Smids, Lid; de heer Eddie Brebels, Algemeen directeur

Afwezig:
de heer Guido Schonkeren; mevrouw Sara Vrolix, Lid

Beschrijving
Aanleiding en context
De Vlaamse Regering wijzigde op 29 januari 2021 definitief een aantal besluiten met betrekking tot 
kinderopvang en buitenschoolse opvang via het Besluit van de Vlaamse Regering. Dit besluit wijzigt de 
regelgeving over de voorwaarden en procedure in het kader van de toekenning van een vergunning of 
subsidie aan een organisator van kinderopvang en buitenschoolse opvang en de voorwaarden voor 
het lokaal bestuur in het kader van het lokaal beleid kinderopvang. Hierbij wordt onder andere ook de 
voorwaarde ingevoegd dat een organisator die een vergunning aanvraagt of wijzigt, een 
opportuniteitsadvies moet hebben.
Het lokaal bestuur krijgt een uitgebreide rol in het kader van de vergunningsaanvraag van een 
organisator van kinderopvang. Een organisator moet vanaf 1 januari 2022 een opportuniteitsadvies 
aanvragen bij het lokaal bestuur voor:

• de opstart van een groepsopvang (niet voor gezinsopvang);
• de verhuis van een bestaande locatie binnen de gemeente;
• een aanzienlijke uitbreiding (meer dan 8 plaatsen) van een locatie;

De verplichting geldt dus niet voor een uitbreiding tot 8 plaatsen.
De regelgeving voorzag vroeger al dat een organisator een advies moest vragen aan het lokaal 
bestuur over de vergunningsaanvraag voor een locatie voor kinderopvang. Het lokaal bestuur was 
daarbij niet verplicht dit advies te geven en de organisator was hier niet aan gebonden. De adviesrol 
wordt nu versterkt. Het lokaal bestuur zal, als antwoord op de adviesvraag, een advies geven over 
de opportuniteit van de opvang en dit advies moet bij een aanvraag vergunning toegevoegd 
worden. Een organisator moet in de vergunningsaanvraag ook aangeven hoe hij met opmerkingen 
in het advies van het lokaal bestuur zal omgaan.
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Argumentatie
De aanvraag van het opportuniteitsadvies bij het lokaal bestuur door een organisator bij de aanvraag 
van een vergunning kinderopvang is verplicht vanaf 1 januari 2022. 
Het is belangrijk dat het lokaal bestuur een algemeen kader klaar heeft om hierover advies te geven. 
Hiervoor werd het voorbeeldformulier van 'Opgroeien' gebruikt, ook de adviesprocedure werd 
opgenomen in het formulier. De criteria werden afgestemd met de mobiliteitsambtenaar en de 
Intersectorale medewerker 'West-Limburg en Noord-Limburg Opgroeien'.
Het Lokaal Overleg Kinderopvang gaf gunstig advies op 21 februari 2022. 

Juridische grond
Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van de regelgeving over de voorwaarden en procedure 
in het kader van de toekenning van een vergunning of subsidie aan een organisator van kinderopvang 
en buitenschoolse opvangen over voorwaarden voor het lokaal bestuur in het kader van het lokaal 
beleid kinderopvang van 29 januari 2021. 
Het Besluit van de Vlaamse Regering houdende de vergunningsvoorwaarden en het kwaliteitsbeleid 
voor gezinsopvang en groepsopvang van baby's en peuters van 22 november 2013 in het bijzonder 
art. 2, 3° en art. 13.
Het Besluit van de Vlaamse Regering houdende de procedures voor de aanvraag en de toekenning 
van de vergunning en de subsidies voor gezinsopvang en groepsopvang van baby's en peuters van 9 
mei 2014  in het bijzonder art. 8. 1f, art. 9. 3°C, art 10 1b, art. 12. 4/1 en art. 52.
Het Besluit van de Vlaamse Regering  houdende het lokaal beleid kinderopvang van 24 mei 2013 in 
het bijzonder artikel 7.
Artikel 78 3° van het decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017 bepaalt dat de RMW 
bevoegd is om reglementen vast te stellen. 

Administratieve afhandeling
Ontvangen een afschrift van dit besluit:

• diensthoofd Huis van het Kind
• dienst omgeving
• dienst ICT

Het besluit moet bekend gemaakt worden volgens de bepalingen van artikel 285, 286 en 287 en 
gemeld worden aan de toezichthoudende overheid volgens artikel 330 van het decreet over het lokaal 
bestuur van 22 december 2017.
Dit formulier zal ook beschikbaar gesteld worden als webformulier.

Stemming op het besluit
Goedgekeurd door de raad voor maatschappelijk welzijn met unanimiteit

Besluit
Artikel 1
De procedure en de criteria voor een 'opportuniteitsadvies bij een aanvraag vergunning 
groepsopvang'  worden vastgesteld zoals gehecht aan dit besluit.

Bijlagen
1. Procedure en criteria opportuniteitsadvies bij aanvraag vergunning groepsopvang.docx
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