
Bijlage 6Bijlage 6Bijlage 6Bijlage 6    Wijzigingen wetWijzigingen wetWijzigingen wetWijzigingen wet---- en regelgeving registratie, toezicht en handhaving kinderopvang 2012 en regelgeving registratie, toezicht en handhaving kinderopvang 2012 en regelgeving registratie, toezicht en handhaving kinderopvang 2012 en regelgeving registratie, toezicht en handhaving kinderopvang 2012    

    

De onderstaande wijzigingen betreffen niet alle wijzigingen op wet- en regelgeving kinderopvang, maar alleen de belangrijkste wijzigingen voor de 

gemeentelijke taken op het gebied van aanvraag, registratie, toezicht en handhaving. 

    

Wijziging op de Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalenWijziging op de Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalenWijziging op de Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalenWijziging op de Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen    

Datum inwerkingtreding: 1 januari 2012 

    

WijzigingWijzigingWijzigingWijziging    ArtikelArtikelArtikelArtikel    Toelichting en eventuele consequentiesToelichting en eventuele consequentiesToelichting en eventuele consequentiesToelichting en eventuele consequenties    

Wijziging begrip ‘houder’    1.1 lid 1    Het begrip ‘houder’ komt te luiden: Houder:  

a. degene aan wie een onderneming als bedoeld in de Handelsregisterwet 

2007 toebehoort en die met die onderneming een kindercentrum of een 

gastouderbureau exploiteert; 

b. de gastouder die een voorziening voor gastouderopvang exploiteert.    

Gastouder mag geen kinderopvangtoeslag 

aanvragen voor eigen kinderen die naar een 

gastouder gaan. 

1.6a Om misbruik van kinderopvangtoeslag te voorkomen is het hiermee niet meer 

mogelijk dat bijvoorbeeld twee gastouders op elkaars kinderen passen. 

Bepalen datum exploitatie 1.46 lid 2 

en 2.3 lid 2 

Tot 2012 was datum beschikking de datum van start exploitatie. Met deze 

wetswijziging wordt het mogelijk een beschikking te nemen met een 

exploitatiedatum in de toekomst, bijvoorbeeld omdat nog aan andere 

regelgeving voldaan moet worden. Dit kan in het landelijk register ook zo 

verwerkt worden. 

Uitbreiden bronnen van onderzoek tot registratie  1.46 lid 2 

en 2.3 lid 2 

Indien op grond van onderzoek door de toezichthouder of uit een ander 

onderzoek bij de gemeente of door de politie blijkt dat niet voldaan wordt aan 

de kwaliteitseisen die de Wko stelt, kan de aanvraag tot exploitatie 

afgewezen worden.  

Hernummering art. 1.50 vanwege een 

tekstdubbeling die verwijderd is. 

 

1.50 Lid 3 was dubbel 



 

WijzigingWijzigingWijzigingWijziging    ArtikelArtikelArtikelArtikel    Toelichting en eventuele consequentiesToelichting en eventuele consequentiesToelichting en eventuele consequentiesToelichting en eventuele consequenties    

Inspectierapport door houder bekendmaken (op 

website) 

1.54 en 1.56; 

en 2.11 

Hiermee is geregeld dat de houder het inspectierapport op de eigen website 

moet zetten (tenzij er geen eigen website is). Ook staat het bekend maken van 

het rapport nu in afdeling 3 van dit hoofdstuk, zodat toezicht en 

handhaving mogelijk gemaakt wordt. Tevens dient de houder het personeel te 

informeren (liefst via een website) over de inhoud van het inspectierapport. 

VOG ook voor stagiaires bijgastouders 1.56 b lid 3 

 

Hiermee is duidelijk gemaakt dat een gastouder ook een stagiaire kan hebben 

en dat die dan ook in het bezit moet zijn van een VOG.  

Basis voor risicogestuurde toezicht 1.62 lid 2 Dit lid regelt het jaarlijkse toezicht voor GOB, KDV en BSO waarbij ‘in 

redelijkheid’ getoetst wordt of aan de kwaliteitseisen voldaan wordt. Concreet 

betekent dit dat niet jaarlijks alle kwaliteitseisen onderzocht hoeven.  

 



Besluit registratie kinderopvang Besluit registratie kinderopvang Besluit registratie kinderopvang Besluit registratie kinderopvang (nieuwe titel: Besluit registers kinderopvang en peuterspeelzaalwerk)(nieuwe titel: Besluit registers kinderopvang en peuterspeelzaalwerk)(nieuwe titel: Besluit registers kinderopvang en peuterspeelzaalwerk)(nieuwe titel: Besluit registers kinderopvang en peuterspeelzaalwerk)    

Datum inwerkingtreding: 1 januari 2012 

 

Artikel 5 t/m 10 zijn gericht op het Register kinderopvang (LRK), Artikel 11 t/m 16 zijn toegevoegd ten behoeve van het register peuterspeelzaalwerk.  

Waar mogelijk worden deze hieronder tegelijk behandeld. 

WijzigingWijzigingWijzigingWijziging    ArtikelArtikelArtikelArtikel    Toelichting en eventuele consequentiesToelichting en eventuele consequentiesToelichting en eventuele consequentiesToelichting en eventuele consequenties    

Hernummering artikelen  Er zijn artikelen toegevoegd en verplaatst, waardoor de nummering van het 

besluit is gewijzigd. 

Aanvraag tot exploitatie 5 en 11 - Voor de gegevens van de houder is aangesloten bij de systematiek van de 

Handelsregisterwet. Uitgevraagd wordt een aantal gegevens die in het 

Handelsregister staan. 

- Bij iedere aanvraag worden het pedagogisch beleid en de risico-inventarisatie 

opgevraagd. Zonder deze stukken is de aanvraag niet compleet. 

In het register op te nemen gegevens 6 Toegevoegd is dat daar waar gesubsidieerde voorschoolse educatie geboden 

wordt, dit geregistreerd wordt. 

Wijziging verstrekte gegevens 7 lid 1 t/m 5 - Lid 2: maakt onderzoek voorafgaand aan doorvoeren wijziging mogelijk. 

Daarmee kan het verzoek tot wijziging ook afgewezen worden. College bepaalt 

ook datum ingang wijziging (lid 5) 

- Lid 4: maakt mogelijk dat wijzigingen bij een voorziening voor 

gastouderopvang door één van de GOB’s met een bemiddelingsrelatie 

doorgegeven worden. 

Houderwijziging KDV, BSO of GOB 7 lid 7 - Oude en nieuwe houder verzoeken samen om wijziging houder voorafgaand 

aan de datum van de wijziging 

- Verzoek wordt behandeld als nieuwe aanvraag tot exploitatie door de nieuwe 

houder, maar onderzoeksitems worden door college bepaald (daarmee kun je 

onderzoek toespitsen op alleen die items die te maken hebben met nieuwe 

houder) 

- Gedurende het onderzoek en na positief besluit op wijzigingsverzoek behoudt 

de voorziening de status geregistreerd en het ‘oorspronkelijke’ LRK-nummer. 

Administratief worden de houdergegevens gewijzigd. Juridisch komt er een 



nieuw besluit voor de nieuwe houder. 

- Na negatief besluit zijn er 2 opties: 

• Houderwisseling gaat niet door: oude houder blijft houder en voorziening 

blijft in LRK geregistreerd.  

• Nieuwe houder heeft voorziening al overgenomen of doet dit alsnog: dan 

wordt de voorziening als gevolg van negatief besluit op wijziging uit het 

LRK verwijderd (direct of miv datum start nieuwe houder in 

handelsregister). Hiervoor moet wel een besluit tot verwijdering genomen 

worden.  

Adreswijziging (wijziging opvanglocatie) KDV, BSO 7 lid 8 Houder verzoekt voorafgaand aan wijziging het college de ‘oude’ vestiging uit 

LRK te verwijderen miv datum wijziging adres. Tevens dient de houder voor de 

nieuwe opvanglocatie een nieuwe aanvraag tot exploitatie in.  

Adreswijziging voorziening voor gastouderopvang 

(wijziging opvanglocatie) 

7 lid 9 Een GOB met een geregistreerde bemiddelingsrelatie verzoekt verwijdering van 

de oude locatie met ingang van de datum van de wijziging. En voor de nieuwe 

wordt een nieuwe aanvraag ingediend. 

Verwijdering uit het register 8 en 14  - Lid 1 sub c: maakt mogelijk om ook op basis van andere signalen dan een 

GGD-rapport een voorziening te verwijderen 

- Lid 2 regelt verwijdering aantekening voorschoolse educatie bij beëindiging 

subsidie voorschoolse educatie 

- Art. 8 lid 3 regelt dat DUO de geregistreerde gastouders informeert over 

verwijdering GOB 

- Lid 4 regelt dat alleen verwijdering KDV, BSO, GOB en PSZ gepubliceerd hoeft 

te worden 

- Art. 8 lid 8: verruimt de periode dat een voorziening voor gastouderopvang na 

verwijdering van het GOB geregistreerd mag blijven van 3 naar 4 maanden. 



 

WijziWijziWijziWijzigingginggingging    ArtikelArtikelArtikelArtikel    Toelichting en eventuele consequentiesToelichting en eventuele consequentiesToelichting en eventuele consequentiesToelichting en eventuele consequenties    

Op te nemen gegevens 12 - Peuterspeelzalen krijgen geen uniek registratienummer, omdat er geen 

kinderopvangtoeslag aangevraagd kan worden. 

- Toegevoegd is dat daar waar gesubsidieerde voorschoolse educatie geboden 

wordt, dit geregistreerd 

Wordt 

Wijziging gegevens 13 lid 2 College bepaalt ingangsdatum wijziging in de beschikking 

Wijziging houder 13 lid 4 - Oude en nieuwe houder verzoeken samen om wijziging houder voorafgaand 

aan de datum van de wijziging 

- Verzoek wordt behandeld als nieuwe aanvraag tot exploitatie door de nieuwe 

houder, maar onderzoeksitems worden door college bepaald (daarmee kun je 

onderzoek toespitsen op alleen die items die te maken hebben met nieuwe 

houder) 

- Gedurende het onderzoek en na positief besluit op wijzigingsverzoek behoudt 

de psz de status geregistreerd. Administratief worden de houdergegevens 

gewijzigd. Juridisch komt er een nieuw besluit voor de nieuwe houder. 

- Na negatief besluit zijn er 2 opties  

• Houderwisseling gaat niet door: oude houder blijft houder en psz blijft 

geregistreerd 

• Nieuwe houder heeft psz al overgenomen of doet dit alsnog: dan wordt de 

voorziening als gevolg van negatief besluit op wijziging uit het register 

verwijderd (direct of miv datum start nieuwe houder in handelsregister). 

Hiervoor moet wel een besluit tot verwijdering genomen worden.  

Adreswijziging (wijziging opvanglocatie) 13 lid 5 Houder verzoekt voorafgaand aan wijziging het college de ‘oude’ psz uit het 

register te verwijderen miv datum wijziging adres. Tevens dient de houder voor 

de nieuwe psz een nieuwe aanvraag tot exploitatie in.  

Wijziging verstrekte gegevens 13 lid 1 t/m 3 

en lid 6 

 

Lid 6: maakt onderzoek voorafgaand aan doorvoeren wijziging mogelijk. 

Daarmee kan het verzoek tot wijziging ook afgewezen worden. College bepaalt 

ook datum ingang wijziging (lid 2) 



Beleidsregels werkwijze toezichthouder kinderopvang en peuterspeelzalen 2012Beleidsregels werkwijze toezichthouder kinderopvang en peuterspeelzalen 2012Beleidsregels werkwijze toezichthouder kinderopvang en peuterspeelzalen 2012Beleidsregels werkwijze toezichthouder kinderopvang en peuterspeelzalen 2012    

Datum inwerkingtreding: 1 januari 2012 

 

In de bestaande artikelen zijn de peuterspeelzalen, daar waar relevant, toegevoegd (er zijn dus geen aparte artikelen voor psz). 

WijzigingWijzigingWijzigingWijziging    ArtikelArtikelArtikelArtikel    Toelichting en eventuele consequentiesToelichting en eventuele consequentiesToelichting en eventuele consequentiesToelichting en eventuele consequenties    

Toetsingskaders vervallen 3 oud De toetsingskaders worden niet meer door de minister vastgesteld en maken 

dus geen onderdeel meer uit van deze beleidsregels. De items waarop getoetst 

wordt volgen uit o.a. de wet en de beleidsregels kwaliteit, en worden 

vastgesteld via de modelrapporten. 

Onderzoek voor registratie 3 Uitwerking: bij gastouders wordt vooraf op basis van de hele bevindingenlijst 

onderzoek gedaan zowel op woonadres gastouders als opvang bij vraagouders 

(artikel 8b oud over splitsing en prioritering is vervallen) 

Betrekken van alle relevante feiten 

 

3 lid 3 De toezichthouder kan in zijn onderzoek alle relevante feiten betrekken 

waaronder het niveau van naleving van wet- en regelgeving door de houder op 

andere locaties 

Onderzoek na aanvang exploitatie 4 lid 1 • Voor gastouders geldt geen 3-maanden-onderzoek. 

• NB. In lid 1 wordt gesteld dat RGT geldt voor het 3-maanden-onderzoek. Dit 

is niet het geval. De beleidsregels moeten hierop gecorrigeerd worden. 

Risicogestuurde toezicht 4 lid 2 De minimale omvang van een onderzoek wordt vastgelegd 

Voorschoolse educatie 4 lid 3 De basis kwaliteitseisen voor voorschoolse educatie (ve) vallen niet onder RGT, 

deze moeten, indien ve gesubsidieerd aangeboden wordt, altijd allemaal 

getoetst worden. 

Zienswijze op ontwerprapport 6 lid 3 Toegevoegd is ‘in beginsel’. Dit betekent dat als er redenen voor zijn, afgezien 

kan worden van het vragen van een zienswijze. De GGD kan dus bv. bellen of 

de houder een zienswijze wil indienen. Is het antwoord nee, dan hoeft geen 2 

weken gewacht te worden. Ook kun je door deze toevoeging de zienswijze-

termijn inkorten. 

Inspectierapporten 7 lid 1 Het rapport wordt opgesteld volgens een door GGD NL ontwikkeld model. 



 

WijzigingWijzigingWijzigingWijziging    ArtikelArtikelArtikelArtikel    Toelichting en eventuele consequentiesToelichting en eventuele consequentiesToelichting en eventuele consequentiesToelichting en eventuele consequenties    

Inspectierapporten 7 lid 2 De mogelijkheid tot maken van afspraken over de termijn van het onderzoek 

heen door de GGD is niet meer mogelijk en ook de aankondiging van een nader 

onderzoek komt niet meer in het rapport.  

Rapport naar oudercommissie    7 lid 3    Het rapport wordt door de toezichthouder bij openbaarmaking ook aan de 

oudercommissie toegezonden    

Rapport gastouders 8 lid 1 De brief voor gastouders wordt rapport genoemd, zodat deze gepubliceerd kan 

worden. NB, Er wordt gesproken over lid 1, er is echter geen lid 2 en verder. 

Artikel 8 bestaat alleen uit lid 1.  

Naam van het besluit 11 De naam van het besluit wordt gewijzigd in: Beleidsregels werkwijze 

toezichthouder kinderopvang en peuterspeelzalen 2012 

 



Beleidsregels kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen 2012Beleidsregels kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen 2012Beleidsregels kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen 2012Beleidsregels kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen 2012    

Datum inwerkingtreding: 1 januari 2012 

 

WijzigingWijzigingWijzigingWijziging    ArtikelArtikelArtikelArtikel    Toelichting en eventuele consequentiesToelichting en eventuele consequentiesToelichting en eventuele consequentiesToelichting en eventuele consequenties    

Kwaliteitseisen voor peuterspeelzalen toegevoegd in 

paragraaf 5    

20 t/m 27    Voor peuterspeelzalen zijn kwaliteitseisen opgesteld en aan besluit toegevoegd 

    

Pedagogisch beleidsplan 2 lid 5, 11 

lid 1 en 20 lid 4  

Pedagogisch beleidsplan moet worden opgesteld voor de aanvraag tot 

exploitatie wordt ingediend. Is via Besluit registers ook een van de stukken die 

bij aanvraag moet worden ingediend.  

Opleidingseisen bemiddelingsmedewerkers 13 lid 2 (oud) 

en 14 (oud) 

Geschrapt 

VOG stagiaires moet zijn verkregen en gaat gelden 

voor alle stage-duren 

10 lid 4, 13 lid 

5 en 25 lid 4 

Vanaf 1 juli 2012 gaat deze wijziging in en moet iedere stagiaire, ongeacht 

duur van de stage, een VOG hebben verkregen (dus niet meer alleen 

aangevraagd en niet meer alleen vanaf 3-maanden stage) 

Risico-inventarisatie 8 lid 6 Ook de risico-inventarisaties moeten voor aanvraag tot exploitatie zijn 

opgesteld en moeten via het besluit registers bij aanvraag worden ingediend 

Naam van het besluit 30 De naam van het besluit wordt gewijzigd in: Beleidsregels kwaliteit 

kinderopvang en peuterspeelzalen 2012 

 

    

 


