
Overgangsmaatregelen

Vergunningsvoorwaarden

Erkend 

kinderdagverblijf       

(nu groepsopvang)

Peutertuin                   

(nu groepsopvang)

Gezinsopvang bij 

aangesloten 

onthaalouders            

Lokale dienst            

(nu groepsopvang)

Zelfstandig 

kinderdagverblijf     

(nu groepsopvang)

Zelfstandige 

onthaalouder             

(nu gezinsopvang als 

max. 8 plaatsen)

Gemelde 

groepsopvang

Gemelde 

gezinsopvang

Nieuwe 

groepsopvang

Nieuwe 

gezinsopvang

Aantal kinderen per begeleider geen 1 april 2020 geen geen geen geen geen geen geen geen

Attest draagkracht NVT NVT

1-4-2016 (kan nog 

niet worden 

uitgevoerd)

NVT NVT

1-4-2016 (kan nog 

niet worden 

uitgevoerd)

NVT

1-4-2016 (kan nog 

niet worden 

uitgevoerd)

NVT

1-4-2016 (kan 

nog niet worden 

uitgevoerd)

Attest medische geschiktheid model A en 

B voor kinderbegeleiders en 

verantwoordelijken

1 april 2017 (als 

bestaande attest nog 

geldig is en minder 

dan 3 jaar oud)

1 april 2017 (als 

bestaande attest nog 

geldig is en minder 

dan 3 jaar oud)

1 april 2017 (als 

bestaande attest nog 

geldig is en minder 

dan 3 jaar oud)

1 april 2017 (als 

bestaande attest nog 

geldig is en minder 

dan 3 jaar oud)

1 april 2017 (als 

bestaande attest nog 

geldig is en minder 

dan 3 jaar oud)

1 april 2017 (als 

bestaande attest nog 

geldig is en minder 

dan 3 jaar oud)

1 april 2017 (als 

bestaande attest nog 

geldig is en minder 

dan 3 jaar oud)

1 april 2017 (als 

bestaande attest nog 

geldig is en minder 

dan 3 jaar oud)

geen geen

Brandveiligheidsattest A of B

1 april 2022 (als 

bestaande 

brandweerverslag 

nog geldig is)

1 april 2022 (als 

bestaande 

brandweerverslag 

nog geldig is)

NVT

1 april 2022 (als 

bestaande 

brandweerverslag 

nog geldig is)

1 april 2022 (als 

bestaande 

brandweerverslag 

nog geldig is)

NVT

1 april 2022 (als 

bestaande 

brandweerverslag 

nog geldig is)

NVT geen NVT

Circulatieruimte 

(voor opvanglocatie met meer dan 36 

plaatsen)

1 april 2017 1 april 2017 NVT 1 april 2017 1 april 2017 NVT 1 april 2017 NVT geen NVT

Evacuatie en maatregelen voor 

brandpreventie
NVT NVT 1 april 2017 NVT NVT 1 april 2017 NVT geen NVT geen

Kennis Nederlands voor minstens 1 

kinderbegeleider
1 april 2015 1 april 2015 1 april 2017 1 april 2015 1 april 2015 1 april 2017 1 april 2015 1 april 2017 geen geen

Kennis Nederlands voor de 

aanspreekpersoon bij afwezigheid 

verantwoordelijke

geen geen 1 april 2019 geen geen geen geen geen geen geen

Kwalificatievereisten verantwoordelijke geen geen geen

1 april 2020 (voor 

verantwoordelijke 

gestart voor 1 april 

2015)

1 april 2020 (voor 

verantwoordelijke 

gestart voor 1 april 

2015)

1 april 2020 (voor 

verantwoordelijke 

gestart voor 1 april 

2015)

1 april 2020 (voor 

verantwoordelijke 

gestart voor 1 april 

2015)

1 april 2020 (voor 

verantwoordelijke 

gestart voor 1 april 

2015)

1 april 2020 (voor 

verantwoordelijke 

gestart voor 1 

april 2015)

1 april 2020 (voor 

verantwoordelijke 

gestart voor 1 

april 2015)

Kwalificatievereisten kinderbegeleider geen geen 1 april 2024 1 april 2024 1 april 2024 1 april 2024 1 april 2024 1 april 2024 1 april 2024

1 april 2024 (in 

overgangsperiode 

moet niet-

gekwalificeerde 

begeleider ook  

attest ‘werken in 

kinderopvang’ 

hebben)

Kwaliteitshandboek

(voor organisator met +18 plaatsen)
1 april 2017 1 april 2017 1 april 2017 1 april 2017 1 april 2017 1 april 2017 1 april 2017 1 april 2017

2 jaar na 

toekenning van 

de vergunning 

voor een aantal 

artikels van het 

handboek

2 jaar na 

toekenning van 

de vergunning 

voor een aantal 

artikels van het 

handboek

Maandelijks bezorgen van gegevens over 

het gebruik van de opvang

Geen omwille van 

subs

Geen omwille van 

subs

Geen omwille van 

subs

Geen omwille van 

subs

1-04-2017 (behalve 

IKG)

1-04-2017 (behalve 

IKG)
1-04-2017 1-04-2017 1-04-2017 1-04-2017

Leefgroepindeling max. 18 kinderen 1 april 2017 1 april 2017 NVT 1 april 2017 1 april 2017 NVT 1 april 2017 NVT geen NVT

Voldoende daglicht 1 april 2017 1 april 2017 1 april 2017 1 april 2017 1 april 2017 1 april 2017 1 april 2017 1 april 2017 geen geen

Netto vloeroppervlakte 3m² leefruimte 1 april 2017 1 april 2017 1 april 2017 1 april 2017 1 april 2017 1 april 2017 geen geen geen geen

Pedagogische ondersteuning

1-4-2016 (kan nog 

niet worden 

uitgevoerd)

1-4-2016 (kan nog 

niet worden 

uitgevoerd)

1-4-2016 (kan nog 

niet worden 

uitgevoerd)

1-4-2016 (kan nog 

niet worden 

uitgevoerd)

1-4-2016 (kan nog 

niet worden 

uitgevoerd)

1-4-2016 (kan nog 

niet worden 

uitgevoerd)

1-4-2016 (kan nog 

niet worden 

uitgevoerd)

1-4-2016 (kan nog 

niet worden 

uitgevoerd)

1-4-2016 (kan 

nog niet worden 

uitgevoerd)

1-4-2016 (kan 

nog niet worden 

uitgevoerd)

Aan de voorwaarden aangeduid in het geel moet je binnenkort voldoen.

Voor sommige vergunnings- en subsidievoorwaarden is een overgangsperiode voorzien zodat je tijd hebt om te voldoen aan de voorwaarde. In dit schema vind je een overzicht van de voorwaarden waarvoor een overgangsperiode is voorzien 

en voor wie ze gelden. De datum geeft aan vanaf wanneer je moet voldoen aan de voorwaarde. 

Op 9 oktober 2015 keurde de Vlaamse Regering een aantal veranderingen in de vergunningsvoorwaarden goed. Weggevallen voorwaarden zijn doorstreept.



NVT = niet van toepassing

Subsidievoorwaarden
Erkend 

kinderdagverblijf
Peutertuin

Gezinsopvang 

aangesloten 

onthaalouder

Groepsopvang 

aangeslotenonthaalo

uder

Lokale dienst

Zelfstandig 

kinderdagverblijf met 

financiële 

ondersteuning

Zelfstandig 

kinderdagverblijf 

met IKG

Zelfstandige 

onthaalouder met 

IKG

Nieuwe 

groepsopvang

Nieuwe 

gezinsopvang

220 openingsdagen (voorwaarde 

basissubsidie)

1 januari 2017

in 2014, 2015 en 

2016: 180 dagen

1 januari 2017

in 2014, 2015 en 

2016: 180 dagen

1 januari 2017

in 2014, 2015 en 

2016: 180 dagen

1 januari 2017

in 2014, 2015 en 

2016: 180 dagen

1 januari 2017

in 2014, 2015 en 

2016: 180 dagen

1 januari 2017

in 2014, 2015 en 

2016: 180 dagen

1 januari 2017

in 2014, 2015 en 

2016: 180 dagen

1 januari 2017

in 2014, 2015 en 

2016: 180 dagen

1 januari 2017

in 2014, 2015 en 

2016: 180 dagen

1 januari 2017

in 2014, 2015 en 

2016: 180 dagen

Attest actieve kennis Nederlands voor de 

kinderbegeleider (voorwaarde 

basissubsidie)

1 april 2016 1 april 2016 1 april 2017 1 april 2016 1 april 2016 1 april 2016 1 april 2016 1 april 2017 geen geen

Boekhouding en financieel verslag

(voor organisator met +18 subsidieerbare 

plaatsen subsidie inkomenstarief)

geen geen geen geen geen NVT 1 april 2020 1 april 2020 geen geen

Ononderbroken openingsduur van 

minstens 11 uur (voorwaarde subsidie 

inkomenstarief)

geen geen

1 januari 2017

in 2014, 2015 en 

2016: 9 uur

1 januari 2017

in 2014, 2015 en 

2016: 9 uur

1 januari 2017

in 2014, 2015 en 

2016: 9 uur

NVT

1 januari 2017

in 2014, 2015 en 

2016: 9 uur

1 januari 2017

in 2014, 2015 en 

2016: 9 uur

geen geen

Rechtspersoonlijkheid met sociaal 

oogmerk 

(voor organisator met +18 subsidieerbare 

plaatsen subsidie inkomenstarief)

geen geen geen geen geen NVT 1 april 2020 1 april 2020 geen geen

Werknemersstatuut voor de 

kinderbegeleiders 

(voor organisator met +18 subsidieerbare 

plaatsen subsidie inkomenstarief)

geen 1 april 2020 NVT

Zo lang sui-

generisstatuut van 

toepassing 

geen NVT 1 april 2020 NVT

1 april 2020 voor 

organisatoren 

met subsidies op 

trap 2B

NVT

NVT = niet van toepassing


