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Geacht college en gemeenteraad, 

Met deze ledenbrief informeren wij u over de recente ontwikkelingen op het gebied van de Wet 
kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen. 

Aan de orde komen: 
1. Organisatie kinderopvang 
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1. Organisatie kinderopvang 
Van OCW naar SZW 
Sinds oktober 2010 is het beleidsveld kinderopvang overgegaan van het ministerie van OCW naar 
het ministerie van SZW. Het beleidsveld valt onder het takenpakket van minister Kamp. 

Naam en nummering van de wet 
Met ingang van 1 augustus 2010 is de naam van de wet gewijzigd in Wet kinderopvang en 
kwaliteiteisen peuterspeelzalen. Dit is het gevolg van de inwerkingtreding van het wetsvoorstel 
OKE per genoemde datum. Met dit wetsvoorstel zijn ook peuterspeelzalen onder de werking van 
de wet kinderopvang gebracht in een apart hoofdstuk 2. 



Naast de naam is ook de artikelnummering aangepast. 

2. Maatwerkafspraken over toezicht 2011 
Met het ministerie van SZW, GGD Nederland en de Inspectie van het Onderwijs zijn ook voor 
2011 afspraken gemaakt over toezicht in 2011 op kinderdagverblijven, locaties voor 
buitenschoolse opvang en gastouderbureaus en gastouders. 

De afspraken zijn als volgt: 

DaaoDvana/BSO 
Locaties worden niet twee achtereenvolgende jaren overgeslagen. 
Tenminste het volgende toezicht wordt uitgevoerd: 

• Locaties die in 2010 zijn overgeslagen, moeten in 2011 tenminste op kernzaken en 
overtredingen worden geïnspecteerd; 

• Locaties die in 2010 op kernzaken zijn geïnspecteerd en niet aan alle eisen voldeden (ook 
niet na een gehouden nader onderzoek), worden in 2011 tenminste op kernzaken en 
overtredingen geïnspecteerd; 

• Locaties die in 2010 volledig zijn geïnspecteerd en niet aan de kernzaken voldeden (ook 
niet na een gehouden nader onderzoek), worden in 2011 tenminste op kernzaken (en 
tekortkomingen uit 2010) geïnspecteerd; 

• Locaties die in 2010 op kernzaken of volledig zijn geïnspecteerd, en aan de kernzaken 
voldeden (eventueel na een nader onderzoek), worden in 2011 overgeslagen. Die locaties 
ontvangen van de gemeente vóór 31 december 2011 een brief die dit bevestigt. Hiermee 
is de houder hiervan op de hoogte en voldoet de gemeente aan de wettelijke eis om alle 
locaties ieder jaar te onderzoeken. 

• Locaties KDV en BSO die in 2010 nieuw zijn geregistreerd en in 2010 een 3 
maandenonderzoek hebben gehad, worden in 2011 getoetst op de kernelementen, 
overtredingen uit 2010 en de voorwaarden die in 2010 nog niet zijn getoetst. Hierbij is 
zonodig aandacht voor de groei die deze startende locatie in de tussentijd heeft 
doorgemaakt. 

• Locaties waarvoor in 2011 een aanvraag tot registratie in het LRK wordt gedaan, worden 
op reguliere wijze geïnspecteerd (voor opening en binnen drie maanden na start 
exploitatie). 

Gastouderbureaus 
In 2010 zijn alle gastouderbureaus volledig geïnspecteerd en al dan niet opgenomen in het 
Landelijk Register Kinderopvang. Vanuit de inspecties van gastouders kunnen daarna signalen en 
ervaringen over gastouderbureaus naar voren zijn gekomen die pas in 2011 in de inspectie 
meegenomen kunnen worden. Een versoepeling van het inspectieregime op gastouderbureaus in 
2011 acht het ministerie niet wenselijk. 
In 2011 zullen derhalve alle gastouderbureaus worden geïnspecteerd. 
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Gastouders 
Voor gastouders gelden geen nieuwe afspraken. In 2010 is al afgesproken dat tot en met 31 
december 2011 de mogelijkheid van splitsing en prioritering van kracht is. Voor gastouders gelden 
de jaren 2010 en 2011 dan ook als 1 inspectieperiode. 

3. Toezicht en handhaving peuterspeelzalen 
VNG is met het ministerie van SZW, GGD Nederland en de IvhO in gesprek over de vormgeving 
van toezicht en handhaving peuterspeelzalen in 2011. Reden hiervoor is dat er momenteel nog 
geen landelijk register peuterspeelzalen is en dat de artikelen uit de Wko hieromtrent (artt. 2.2 tot 
en met 2.4a Wko) en het artikel over de onderzoeken van de toezichthouder (art 2.20 Wko) nog 
niet in werking zijn getreden. Momenteel wordt gewerkt aan een regeling die enerzijds recht doet 
aan de wens om zo snel mogelijk te beginnen met toezicht en handhaving (er is ook geld voor 
gestort in het gemeentefonds, zie paragraaf 4 van deze ledenbrief) en tevens rekening te houden 
met het feit dat er nog geen register peuterspeelzalen is, waardoor een overgangsregime moet 
worden afgesproken. De VNG hoopt u hierover medio maart nader te informeren via onze website. 

4. Extra storting in gemeentefonds 
Doordat er bijna 55.000 gastouders in 2010 in het LRK zijn geregistreerd zal het ministerie van 
SZW een bedrag van € 400.000 extra storten in het gemeentefonds. Deze storting is het gevolg 
van een afspraak tussen het ministerie en VNG dat er indien er in 2010 meer dan 40.000 
gastouders (het eerder beoogde en betaalde aantal) in het LRK werden geregistreerd er voor die 
extra registraties nog een bedrag nagestort zou worden. De verdeling vindt plaats op basis van de 
huidige verdeelsleutel. 

5. Welke middelen zijn beschikbaar voor toezicht en handhaving voor zowel kinderopvang 
als peuterspeelzalen 
Regelmatig bereiken ons vragen over de hoogte van de middelen die in het gemeentefonds 
gestort worden voor toezicht en handhaving. Wat wordt er gestort in het gemeentefonds: 
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Kinderopvang 
Aard 

Eenmalig 2010 

Eenmalig 2011 

Eenmalig 2011 

Structureel 

Bedrag 

10 miljoen 

10 miljoen 

400.000 

11,9 miljoen 

Aandeel 

In de septembercirculaire van 2009 is de eenmalige storting 
voor 2010 opgenomen. Omdat dit een nieuwe storting is, is 
in het bij de circulaire behorende bestand 'Taakmutaties 
2010' de verdeling van dit bedrag over de diverse 
gemeenten opgenomen. Hiermee kunt u de bijdrage voor 
uw gemeente berekenen. De circulaire is te vinden op: 
http://www.riiksoverheid.nl/documenten-en-
publicaties/circulaires/2ö09/09/15/septembercirculaire-

aemeentefonds-2009.html 

Het bestand taakmutaties 2010 betreft uitsluitend de storting 
over 2010. Omdat voor 2011 een zelfde eenmalige storting 
is toegezegd, heeft u ook over 2011 recht op dit zelfde 
bedrag. 

Nabetaling nav afspraak (zie onder 4). Verdeling conform 
huidige verdeelsleutel gemeentefonds. 

Voor de verdeling van de al structureel beschikbare €11,9 
miljoen gelden dezelfde maatstaven. Omdat dit bedrag 
ongeveer gelijk is aan de eenmalige storting van € 10 
miljoen is de uitkomst van de verdeling van de € 10 miljoen 
ook een globale indicatie voor uw aandeel in deze € 11,9 
miljoen. Uw eigen afdeling Financiën kan voor u het exacte 
bedrag berekenen volgens de BZK-beschikking. Let wel: 
ook de structurele storting betreft ongeoormerkt geld! 

Peuterspeelzalen 
Aard 

Structureel toezicht en 
handhaving op de kwaliteit van 
peuterspeelzalen 

Structureel toezicht 
en handhaving op de kwaliteit 
van voorschoolse educatie 

Bedrag 

4 miljoen 

1 miljoen 

Aandeel 

Septembercirculaire 2009 
(berekening bijdrage 
gemeente: zie bij 
kinderopvang) 

Septembercirculaire 2009 
(berekening bijdrage 
gemeente: zie bij 
kinderopvang) 

Meer informatie over deze stortingen en een uitleg over hoe de bestanden te gebruiken zijn vindt u 
op onze website (http://www.vna,ni/smartsite.dws?id=98502) 
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6. Onderzoek naar andere verdeelsleutel gemeentefonds 

In het gemeentefonds worden middelen gestort voor toezicht en handhaving kinderopvang. Deze 
storting gebeurt tot op heden onder het cluster zorg. 
Met alle landelijk gemaakte afspraken over toezicht en handhaving kinderopvang is berekend dat 
de totaal beschikbare financiële middelen de te maken kosten dekken. Dat wil echter niet zeggen 
dat er geen grote lokale verschillen optreden. 
Vanuit de praktijk hebben ons verschillende berichten bereikt dat door de gehanteerde 
verdeelsleutel een scheve verdeling ontstaat en de gemaakte kosten niet altijd worden gedekt. 
Belangrijkste reden is dat in bepaalde gebieden relatief veel gastouders werkzaam zijn, terwijl de 
ontvangst uit het gemeentefonds voor de betreffende gemeente laag is. De oorzaak hiervan is de 
opbouw van de gehanteerde verdeel maatstaf. 

VNG zoekt naar oplossingen voor deze scheve verdeling binnen het gemeentefonds voor de 
gelden toezicht en handhaving kinderopvang en peuterspeelzalen. Gedacht wordt om bepaalde 
gegevens uit het Landelijk Register Kinderopvang als verdeelsleutel te hanteren. 
De bestuurlijke commissie OCS heeft op 9 december 2010 positief gereageerd op dit voorstel. 
Over de voortgang houden wij u uiteraard via onze website en volgende ledenbrieven op de 
hoogte. 

7. Interbestuurlijk toezicht 
Als gevolg van het rapport van de Commissie Oosting wordt het interbestuurlijk toezicht in alle 
wetgeving nader bezien. Zo ook het interbestuurlijk toezicht in de Wko. Met het ministerie van 
SZW en de IvhO wordt momenteel gewerkt aan een nieuw verantwoordingskader. Dit kader is 
eerder met onze gemeentelijke klankbordgroep kinderopvang vastgesteld. Het kader moet het 
huidige jaarverslag gaan vervangen. Uitgangspunt is dat een college in principe verantwoording 
aflegt aan de gemeenteraad. Die informatie wordt de basis voor het interbestuurlijk toezicht. 
Mochten daaruit zaken blijken die nader onderzoek vragen, dan kan de IvhO (als tweedelijns 
toezichthouder) bij die specifieke gemeente een nader onderzoek instellen. 

8. Landelijk Register Kinderopvang 
Met de wetswijziging die per 1 januari 2010 van kracht is geworden zijn gemeenten 
verantwoordelijk voor de vulling en kwaliteit van het Landelijk Register Kinderopvang (LRK). 
Gegevens uit het LRK zijn openbaar. Ouders kunnen hierin controleren of de kinderopvang 
waarvan zij gebruik maken is geregistreerd. Ouders die gebruik maken van kinderopvang die niet 
is opgenomen in het LRK hebben geen recht op kinderopvangtoeslag van de belastingdienst. 

In 2010 is het LRK door alle gemeenten in gebruik genomen en volledig gevuld. Het ministerie van 
SZW heeft gemeenten gecomplimenteerd voor dit bereikte resultaat. 
Nu het LRK operationeel en geïmplementeerd is, wordt het verder doorontwikkeld. Het komende 
jaar is er bijvoorbeeld onder andere een koppeling met het GBA voorzien. Hierdoor kunnen 
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gemeenten worden ondersteund bij de invoer van gastouders in het LRK en is bijvoorbeeld 
signalering van mutaties in de opvanglocatie mogelijk. 

9. GIR Handhaven 
In de tweede helft van 2010 is gebouwd aan een applicatie ten behoeve van toezicht en 
handhaving op kinderopvang. Deze applicatie, de Gemeenschappelijke Inspectieruimte (GIR) 
Kinderopvang, bestaat uit een module inspecteren voor GGD-en en een module handhaven voor 
gemeenten. Met het ministerie van SZW is overeengekomen dat KING de implementatie van 
zowel GIR Inspecteren als GIR Handhaven gaat begeleiden. Voor de implementatie van de GIR 
Handhaven zal hierbij allereerst een pilot worden gestart onder een aantal gemeenten. VNG en 
KING zullen hierover op korte termijn meer over communiceren. 

10. Ondersteuning VNG-projectteam kinderopvang 
Het VNG-projectteam ondersteunt u ook dit jaar weer bij de uitvoering van (toezicht en) 

handhaving kinderopvang. Dit doen wij onder meer op de volgende manieren: 

• Basistrainingen toezicht en handhaving. Er komt een ronde in de periode maart-april en een 

ronde in het najaar (oktober). De trainingen in maart-april zijn inmiddels op onze website 

opengesteld voor aanmelding! 

• Tevens gaat er gestart worden met een vervolgtraining. 

• Individueel advies op het gebied van (toezicht en) handhaving 

• Ondersteuning bij de uitvoering van het project 'achterblijvende gemeenten'. 

Ook komen wij graag langs op uw regiobijeenkomsten kinderopvang met GGD en gemeenten voor 
het uitwisselen van informatie en het beantwoorden van vragen. 

Tenslotte kunt u veel informatie en publicaties vinden op onze website, www.vng.ni, onder het 
beleidsveld kinderopvang. 

Hoogachtend, 
Vereniging van Nederlandse Gemeenten 

mr. R.J.J.M. Pans, 
voorzitter directieraad 

Deze ledenbrief staat ook op www.vnq.nl onder brieven. 
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