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Geachte heer/mevrouw, 

Om de vei ligheid in de kinderopvang te vergroten is op 1 maart 20 13 gestart met 
het cont inu screenen van medewerkers in de kin deropvang. Dit betekent dat 
strafrechtelijke gegevens in het Justitieel Documentatie Systeem dagelijks worden 
vergeleken met een bestand van mensen die werken in de kinderopvang of 
peuterspeelzalen om na te gaan of een persoon een strafbaar feit heeft begaan 
dat een belemmering vormt bij het werken met kinderen. Bij conti nue screening 
kan er alleen worden gekeken naar nieuwe strafbare feiten vanaf 1 maart 2013. 
Met continue screen ing kan dus niet worden uitgesloten dat er medewerkers in de 
ki nderopvang en de peuterspeelza len zijn die in het verleden een relevant 
strafbaar fe it hebben gepleegd. 

Nulmeting 
Om die reden is in een wetsvoorstel gereg eld dat alle medewerkers in de 
kinderopvang, gastouderopvang (inclusief hu isgenoten van gastouders) en 
peuterspeelzalen, die een VOG hebben met een afq iftedatum van vóór 1 maart 
2013 een nieuwe VOG moeten aanvragen (nulmeting). Daarmee wordt 
gecontroleerd of zi j relevante st rafbare fe iten hebben gepleegd in het verleden. 
De Tweede Kamer heeft ingestemd met di t wetsvoorstel. Wanneer ook de Eerste 
Kamer instemt, t reedt de wet naar verwachting op 1 juli 2013 in werking en gaat 
op dat moment de nulmeting van start. Alle medewerkers, inclusief de 
gastouders, hu isgenoten en het kantoorpersoneel dienen voor de VOG-aanvraag 
het aanvraagformulier mw (in )di rect zorg kinderen/Il uisgenoot te gebru iken. Voor 
de houder geldt het formulier houder NP organ isatie zorg kinderen. Deze 
formulieren zijn te vinden op 
http://www.rijksoverh eid.nl/onderwerpen/ki nderopvang/vog
aanvraagform ulieren-kinderopvang. De kosten voor de aanvraag (leges) zijn, 
zoa ls gebruikelijk, voor rekeni ng van de aanvrager. 
Een ge ldige VOG is een eis om in de kinderopvan g te mogen werken. Als een 
medewerker na 1 juli 2013 geen nieuwe VOG krijgt, IS dat grond om een 
ontslagprocedure te starten of om de bemiddelingsrelatie op te zeggen. De 
toezichthouder zal bij de regul iere inspect ies nagaan of alle 
medewerkers/ gastouders/huisgenoten in bezit zij n van een geld ige VOG. 
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In de kinderopvang werken veel mensen, daarom is met dienst Just is, die de 
verklaringen afgeeft, afgesproken dat mensen per schoolregio (noord, midden en 
zu id) een nieuwe VOG aanvragen. Zo kan de verwerking van deze extra 
aanvragen zo soepel mogelijk plaatsvinden. In de digitale folder over de 
nulmeting kunt u vinden wanneer van u of uw medewerkers een nieuwe VOG 
wordt verlangd. Tevens bevat deze folder enkele veelgestelde vragen en 
antwoorden daarop. Deze folder en meer informat ie over dit onderwerp vindt u op 
http ://www .rijksoverheid. nl / onderwerpen/kinderopvang/vei ligheid- i n -de
ki nderopvang en op 
http://www.justis.nl/Producten/verk laringomtrentgedrag/veelgesteldevragenovers 
creeningkinderopvang. 

Stag iai res, uitzendkrachten en vrijwi ll igers 
Voor continue screen ing in de kinderopvang wordt gebruik gemaakt van 
bestaande gegevensbestanden. Van stagiaires, ui tzendkrachten en vrijwi lligers 
zijn op dit moment geen gegevensbestanden beschikbaar. Zij vallen daarom 
vooralsnog niet onder de continue screening en zullen tweejaarlijks een nieuwe 
VOG moeten aanvragen . In de digitale folder over de nulmeting staat aangegeven 
wanneer deze categorie medewerkers een nieuwe VOG moet aanvragen. 

Verplichting om een vertrouwensinspecteur in te schakelen 
Ik maak graag van de gelegenheid gebru ik om u op een andere nieuwe maatregel 
die bijdraagt aan de vei ligheid in de kinderopvang te wijzen. Het betreft hier de 
meld- en overlegplicht voor de houder van een kindercentrum, gastouderbureau 
of peuterspeelzaal voor geweld- of zedendel icten. De overlegplicht betekent dat 
een houder van een ki ndercentrum, gastouderbureau of peuterspeelzaal wettelijk 
verpl icht is om contact op te nemen met een vertrouwensi nspecteur als hij 
aanwijzingen heeft dat een medewerker een geweld- of zedendelict begaat (of 
heeft begaan) en een kind hiervan het slachtoffer is. Voor een medewerker van 
een instelling voor kinderopvang of peuterspeelzaal geldt een meldplicht aan de 
houder bij een redelijk vermoeden van een strafbaar feit. 
Deze maatregel gaat net als de nulmeting op 1 juli 2013 in, wanneer de Eerste 
Kamer instemt met het wetsvoorstel waarin dit wordt geregeld (Kamerstukken II 
2012/ 20 13, 33538) . Ten aanzien van deze maatregel zult u op korte term ijn met 
een brief en via www .rij ksoverheid .nl nader geïnformeerd worden. 

Hoogachtend, 

drs. M.P. Flier 
Directeur 
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