
In deze rubriek neemt Reinoud Kroese (Pulito Advies) knellende zaken onder de loep op 

het gebied van wet- en regelgeving, toezicht, handhaving, personeel, bedrijfsvoering en 

accommodaties in de kinderopvang. Meer actuele informatie over de door hem behandelde 

onderwerpen vindt u in zijn weblog op www.kinderopvangtotaal.nl
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BESLUIT CONTINUE 

SCREENING  GESCREEND

 Op 10 september is het conceptbesluit continue screening 
kinderopvang naar het parlement gestuurd en dit treedt naar 
verwachting per 1 maart 2013 in werking. Iedereen die werkt 
bij een kinderdagverblijf, bso, peuterspeelzaal, gastouderbu-
reau of gastouder (ook de meerderjarige huisgenoten) valt on-
der de screening. Iemand die vanaf 1 maart 2013 in een kin-
deropvangorganisatie in loondienst gaat werken of start als 
gastouder, moet - net als nu - eerst een VOG aanvragen. Na af-
gifte van de VOG vallen ook zij onder de continue screening. 
Voor uitzendkrachten, vrijwilligers en stagiaires geldt dat zij 
vanaf 1 maart 2013 - net als nu - een geldige VOG moeten 
hebben. Daarna moeten zij iedere twee jaar – dat was om de 
vier jaar- een nieuwe VOG aanvragen. Continue screening 
start voor deze categorieën medewerkers vanaf 2016.

Justitie screent of er - nieuwe - justitiële gegevens zijn die 
zouden kunnen leiden tot een weigering van een VOG. Het 
gaat hierbij om alle justitiële gegevens die direct een gevaar 
opleveren voor de kinderopvang, zoals zeden- en gewelds-
delicten. Daarbij gaat het niet alleen om veroordelingen, 
maar ook om verdenkingen van zeden- en geweldsdelicten. 
Dit zou nader gespecifi ceerd moeten worden. Iemand een 
duw geven in een kroeg met letsel als gevolg is een ge-
weldsdelict, maar het directe gevaar voor de kinderopvang 
is dan minder duidelijk. 

Als de screening leidt tot een ‘hit’, dan meldt de Dienst Jus-
titie dit aan de GGD en de gemeente. De werkgever krijgt al-
leen een signaal van de GGD als er geen VOG zou worden af-
gegeven. In dat geval moet de werkgever in actie komen en 
de werknemer verzoeken een nieuwe VOG te overleggen. 
Op basis van de screening zou deze nieuwe VOG zeer waar-
schijnlijk geweigerd worden. Die weigering is volgens de 
toelichting op het besluit vervolgens - bijna altijd - voldoen-
de reden voor beëindiging van het dienstverband. De vraag 
is: wanneer en hoe? 

De werkgever kan de werknemer schorsen, of op non-actief 
stellen met doorbetaling van loon gedurende de periode van 
de nieuwe VOG-aanvraag totdat er - na eventueel bezwaar 
en beroep - geen nieuwe VOG wordt afgegeven. Tegelijker-
tijd dient er om ontbinding van de arbeidsovereenkomst bij 
de kantonrechter verzocht te worden. Ontslag op staande 
voet tijdens deze periode biedt volgens ons onvoldoende ze-
kerheden voor de werkgever, omdat de werknemer achteraf 
eventueel een loonvordering kan indienen.
In nieuwe arbeidsovereenkomsten kan een ontbindende 
voorwaarde worden opgenomen die stelt dat als de werkne-
mer geen geldige VOG kan overleggen, de arbeidsovereen-
komst niet tot stand is gekomen, dan wel per direct eindigt. 
Een goede formulering van dit beding is zoals blijkt uit re-
cente jurisprudentie van groot belang. Ook moet de werk-
nemer bekend en akkoord zijn met dit beding. Ook in be-
staande arbeidsovereenkomsten kan deze ontbindende 
voorwaarde worden opgenomen. De werknemer moet dan 
wel expliciet en schriftelijk instemmen met deze wijziging. 
Een vergelijkbare voorwaarde kan worden opgenomen in 
bestaande en nieuwe inleenovereenkomsten met uitzendbu-
reaus, vrijwilligerscontracten en stageovereenkomsten.

In de cao Kinderopvang kan eveneens een - mogelijkheid 
voor een - dergelijke ontbindende voorwaarde worden op-
genomen, plus regels die toezien op een ruimere schor-
singsperiode dan nu het geval is. Ten slotte lijkt het redelijk 
dat in geval er - uiteindelijk - geen VOG wordt afgegeven, er 
geen loon over de schorsingsperiode verschuldigd is. De 
branchevereniging en de vakbonden formuleren dit najaar 
een protocol hoe om te gaan met werknemers waarover een 
signaal is ontvangen. <
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