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Samenvatting 

Per januari 2012 zijn enkele wetswijzigingen doorgevoerd met betrekking tot toezicht en 
handhaving op voorzieningen voor kinderopvang en peuterspeelzalen. Dat betreft bijvoorbeeld de 
doorontwikkeling van risicogestuurd toezicht en de inwerkingtreding van de registratiebepalingen 
voor de peuterspeelzalen. 
Voor een compleet handhavingsbeleid en de juiste verwijzingen adviseren wij gemeenten het 
handhavingsbeleid aan te passen en opnieuw vast te stellen. Hierbij kunt u gebruik maken van het 
nieuwe Afwegingsmodel van de VNG. 
Als u het beleid niet aanpast, is verwijzing naar het oude handhavingsbeleid mogelijk onvoldoende 
voor de motivering van uw handhavingbesluiten. Ook kan het zijn dat bepaalde overtredingen wel 
geconstateerd worden maar niet in uw beleid staan, zodat daarop vanuit het beleid niet naar 
verwezen kan worden en handhaving daarmee lastiger wordt. 
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Geacht college en gemeenteraad, 

Per januari 2012 zijn enkele wetswijzigingen doorgevoerd met betrekking tot toezicht en 
handhaving op voorzieningen voor kinderopvang en peuterspeelzalen. Dat betreft bijvoorbeeld de 
doorontwikkeling van risicogestuurd toezicht en de inwerkingtreding van de registratiebepaüngen 
voor de peuterspeelzalen. 
Voor een compleet handhavingsbeleid en de juiste verwijzingen adviseren wij gemeenten het 
handhavingsbeleid aan te passen en opnieuw vast te stellen. Hierbij kunt u gebruik maken van het 
nieuwe Afwegingsmodel van de V N G . 

Achtergrond 
De inwerkingtreding van deze wetswijzigingen vielen zo goed als gelijk met de uitspraak van de 
Raad van State dat de Beleidsregels kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen niet voldoende 
grond boden voor handhaving door gemeenten. Op grond van deze uitspraak kondigde het 
ministerie van SZW aan de beleidsregels te zullen omzetten naar een AMvB en een ministeriele 
regeling. Dit proces is begin juni afgerond. 

De (wets-)wijzigingen alsmede de omzetting van de beleidsregels naar een AMvB en een 
ministeriele regeling kunnen aanleiding vormen het handhavingsbeleid dan wel het 
afwegingsmodel op de handhaving van de kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzaalwerk aan te 
passen, in afwachting van de nieuwe AMvB met betrekking tot de kwaliteitseisen hebben veel 
gemeenten daarom gewacht met hei vaststellen van nieuw of gewijzigd handhavingsbeleid tot de 
regels bekend waren. 



Vanaf begin mei 2012 is ook het nieuwe Afwegingsmodel van het Expertisecentrum Toezicht en 
Handhaving Kinderopvang beschikbaar gesteld via het forum kinderopvang. In het 
Afwegingsmodel 2012 zijn de wetswijzigingen verwerkt en zijn de verwijzingen naar de 
Beleidsregels kwaliteit vervangen door verwijzingen naar het Besluit kwaliteit kinderopvang en 
peuterspeelzalen en de onderliggende Ministeriële Regeling (Regeling kwaliteit kinderopvang en 
peuterspeelzalen). 

Advies 

Voor een compleet handhavingsbeleid en de juiste verwijzingen adviseren wij gemeenten het 
handhavingsbeleid aan te passen en opnieuw vast te stellen. Hierbij kunt u gebruik maken van het 
nieuwe Afwegingsmodel van de V N G . 
Als u het beleid niet aanpast, is verwijzing naar het oude handhavingsbeleid mogelijk onvoldoende 
voor de motivering van uw handhavingbesluiten. Ook kan het zijn dat bepaalde overtredingen wel 
geconstateerd worden maar niet in uw beleid staan, zodat daarop vanuit het beleid niet naar 
verwezen kan worden en handhaving daarmee lastiger wordt. 

Tip 

Mocht u in uw gemeente nog niet werken met bestuurlijke boetes en dit wel willen of overwegen, 
dan kan dit ook het moment zijn dit kenbaar te maken aan de houders. 

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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