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Bijlage(n) 

 

Geachte heer Asscher, 

 

Op 7 juli 2014 heeft u verzocht te adviseren over de gevolgen voor de regeldruk van het 

Wetsvoorstel en de AMvB personenregister kinderopvang en peuterspeelzaalwerk. Deze beide 

regelingen moeten de basis leggen voor de verdere verbetering van het systeem van continue 

screening van medewerkers en houders in deze sector. Over de conceptregelingen is 

gesproken met medewerkers van de directie Kinderopvang van uw departement. Tevens is 

inzage geboden in de berekening van de gevolgen voor de regeldruk. Ons advies treft u 

hieronder aan.     

 

De kinderen, die weliswaar niet rechtstreeks onderwerp van deze regelingen zijn, vormen een 

kwetsbare groep in onze samenleving. Zij hebben goede wettelijke bescherming nodig. Een 

goede en betrouwbare kinderopvang moet de kinderen de basis bieden voor deze 

bescherming. En kinderen moeten in de instellingen veilig kunnen verblijven zonder te worden 

blootgesteld aan ongewenste invloeden en/of gebeurtenissen. Daarom zijn regels nodig om de 

kwaliteit van de kinderopvang te borgen. Deze regels moeten echter niet nodeloos ingewikkeld 

zijn of betrokken uitvoerenden met nodeloze administratieve lasten en inhoudelijke 

nalevingskosten opzadelen. Wij hebben vanuit het perspectief van de regeldruk naar het 

wetsvoorstel en de concept-AMvB gekeken. 

Beoordelingskader 

Wij beoordelen de gevolgen voor de regeldruk aan de hand van het kader:  

1. Nuloptie: is er een taak voor de overheid en is regelgeving het meest aangewezen 

instrument? 

2. Is de regeldruk proportioneel ten opzichte van het beleidsdoel? Zijn er minder 

belastende alternatieven mogelijk? 

3. Is gekozen voor een passende uitvoeringswijze met het oog op de dienstverlening? 

Gelet op de aard en inhoud van het wetsvoorstel en de AMvB richten wij ons op de 

beantwoording van de 2e en 3e toetsvraag. Onze adviespunten volgen hierna. 
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Specificeer de toezichtlasten in de beschrijving en berekening van de structurele effecten 

voor de regeldruk 

De beschrijving en berekening bij het wetsvoorstel bieden voldoende gespecificeerd inzicht in 

de structurele effecten voor de regeldruk. Uitsluitend het effect op de toezichtlasten behoeft 

nadere specificatie. Naar wij hebben begrepen levert het wetsvoorstel bij de voorbereiding van 

een bezoek door de toezichthouder tijdwinst voor de houders van instellingen van kinderopvang 

op. Hij hoeft niet meer dossiers en VOG’s te verzamelen en te ordenen om de toezichthouder in 

de noodzakelijke gegevens inzage te kunnen bieden. De toezichthouder kan in de nieuwe 

situatie van deze informatie kennisnemen door raadpleging van het personenregister. Daar is 

de houder niet meer voor nodig. Deze specificatie ontbreekt in de toelichting en moet daaraan 

voor de volledigheid worden toegevoegd. De specificatie moet ook voorzien in de berekening 

van de positieve effecten hiervan op omvang van de administratieve lasten.  

 

Wij adviseren u de toezichtlasten te specificeren en deze van een berekening van de gevolgen voor 

de regeldruk te voorzien 

Beschrijf en bereken de eenmalige gevolgen voor de regeldruk  

Wij constateren dat de toelichting geen beschrijving en berekening van de eenmalige regeldruk 

bevat. In het contact met uw departement hebben wij vernomen dat daaraan in de 

voorbereiding wel degelijk aandacht is besteed. Zo hebben wij begrepen dat bij de (eerste) 

vulling van het register een onderscheid wordt gemaakt tussen medewerkers die al in de 

continue screening betrokken zijn, en medewerkers, zoals stagiairs, waarbij dat nog niet het 

geval is.  De eerste categorie medewerkers hoeft niet opnieuw gegevens aan te leveren. Zij 

kunnen – na verificatie - volstaan met het activeren van hun registratie. De andere groep 

medewerkers moet zich wel inschrijven, maar hoeft voor het eerste jaar geen inschrijfgeld te 

betalen. De gekozen wijze van overgang van de oude naar de nieuwe situatie beperkt de 

eenmalige regeldruk voor houder en medewerker. Dat is voor hen gunstig. Het verdient 

aanbeveling deze keuze in de toelichting op te nemen en te beschrijven. 

Verder ontbreken in de beschrijving de eenmalige gevolgen voor houders van het introduceren 

van een digitaal personenregister (in plaats van de huidige papieren dossiers). Welke 

aanpassingen moeten zij in de systemen doorvoeren? Moeten procesbeschrijvingen en AO/IC 

worden aangepast? Welke informatie moeten zij aan de huidige medewerkers verstrekken? 

Wat zijn voor houders en medewerkers de kennisnemingskosten? Een beschrijving van al deze 

effecten ontbreekt vooralsnog, evenals een berekening van de eenmalige administratieve lasten 

en inhoudelijke nalevingskosten. Beschrijving en berekening maken het mogelijk houders van 

instellingen inzicht te bieden in de termijn waarbinnen zij deze eenmalige lasten en kosten 

terugverdienen. 

 

Wij adviseren u de toelichting aan te vullen tot een volledige beschrijving en berekening van de 

eenmalige effecten voor de regeldruk 
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Voorkom lacunes en tekortkomingen in de verantwoording van de regeldrukeffecten in de 

kinderopvang 

  

De structurele administratieve en inhoudelijke nalevingskosten zijn - zoals hiervoor al vermeld - 

in de toelichting beschreven en berekend. De nieuwe situatie is vergeleken met de situatie per 1 

maart 2013, het startmoment van de continue screening. Voor de oude situatie is echter niet 

teruggegrepen op de berekening die in 2012/2013 is gemaakt. De reden die hiervoor wordt 

gegeven, is dat een berekening destijds achterwege is gebleven. De regeldruk per 1 maart 

2013 is eerst nu pas berekend. Het gevolg is echter dat de huidige reductie wél in de 

verantwoording voor de nieuwe situatie is opgenomen, terwijl dat niet het geval is voor de 

stijging die per 1 maart 2013 is opgetreden. Het wel opnemen van een reductie en het niet 

opnemen van een toename in de regeldruk leidt tot een scheef en dus onjuist beeld van de 

ontwikkeling in de regeldruk in de kinderopvang . 

 

Wij adviseren de toename van de regeldruk per 1 maart 2013 in de verantwoording op te nemen en 

zo te voorkomen dat een onjuist beeld ontstaat van de ontwikkeling van de regeldruk in de 

kinderopvang. 

Voeg inschrijving in personenregister en aanvraag van VOG samen 

De inschrijving in het personenregister en het aanvragen van een VOG zijn gescheiden 

procedures. Zij vragen om twee afzonderlijke handelingen van medewerkers en houders.  

Met de vermindering van het aantal gevallen waarin een nieuwe VOG moet worden 

aangevraagd draagt het wetsvoorstel bij aan de vermindering van regeldruk. Deze procedures 

van aanvraag van de VOG (via de gemeente) en de inschrijving in het personenregister (CIBG) 

kunnen echter nog eenvoudiger, waardoor zij gepaard gaan met nog minder administratieve 

lasten voor medewerkers en houders. De twee handelingen kunnen namelijk worden 

teruggebracht tot één handeling. De inschrijving bij het register kan tegelijkertijd dienen als 

aanvraag van een VOG of omgekeerd met de aanvraag van de VOG zou automatisch het 

register kunnen worden gevuld. Wij vernamen dat deze ideeën voor verdere vereenvoudiging 

ook op uw departement leven. Wij sluiten ons dus aan bij uw ideeën en adviseren deze te 

realiseren. De administratieve lasten en inhoudelijke nalevingskosten kunnen langs deze weg 

voor zowel de medewerker als de houder verder worden teruggebracht.    

 

Wij adviseren u om de aanvraag van de VOG en de inschrijving in het personenregister tot één 

handeling voor medewerker en houder terug te brengen. 

Eindoordeel  

De toelichting op het wetsvoorstel besteedt aandacht aan de structurele gevolgen voor de 

regeldruk. De toezichtlasten en de eenmalige gevolgen voor de regeldruk moeten echter nog in 

beeld worden gebracht. Verder schetst de toelichting dat het wetsvoorstel voor medewerkers en 

houders leidt tot een structurele vermindering van de regeldruk. Dit beeld behoeft aanpassing, 

omdat het geen rekening houdt met de toename van de regeldruk die per 1 maart 2013 heeft 

plaatsgevonden. De regeldruk kan bovendien nog worden verlaagd door de afzonderlijke 



 

 Blad 4/4 

procedures voor aanvraag van de VOG en de inschrijving in het register tot één procedure (en 

één handeling) terug te brengen. Deze aanpassingen zorgen er voor dat een veilige omgeving 

voor kinderen hand in hand gaat met geringe regeldruk voor houder en medewerker. 

 

Alles overwegende adviseren wij het wetsvoorstel in te dienen, nadat met het 

vorenstaande is rekening gehouden. 

 
Hoogachtend, 

 

(w.g.) 

      

J. ten Hoopen R.W. van Zijp 

Voorzitter Secretaris 

 


