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Ontwerpbesluit tot het stellen van eisen aan de Kwaliteit kinderopvang en peuterspeel-
zalen (Besluit kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen), met nota van toelichting 

 
 

 Bij Kabinetsmissive van 14 maart 2012, no.12.000615, heeft Uwe Majesteit, op voordracht 
van de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, bij de Afdeling advisering van de 
Raad van State ter overweging aanhangig gemaakt het ontwerpbesluit tot het stellen van 
eisen aan de Kwaliteit kinderopvang  en peuterspeelzalen (Besluit kwaliteit kinderopvang    
en peuterspeelzalen), met nota van toelichting. 
 
Het ontwerpbesluit bevat kwaliteitseisen met betrekking tot het pedagogisch beleid, de vei-
ligheid en de gezondheid voor kinderopvang, gastouderbureaus en peuterspeelzalen. Deze 
eisen zijn overgenomen uit door de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (hierna 
: de minister) in december 2011 vastgestelde beleidsregels voor de uitvoering van de Wet 
kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen (hierna: de Beleidsregels). (zie noot 1)  
 
Op 21 december 2011 heeft de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State uitge-
sproken dat deze beleidsregels geen grondslag kunnen bieden voor het opleggen van een 
sanctie vanwege een overtreding van de norm uit een van de kwaliteitsregels. (zie noot 
2) Naar aanleiding van deze uitspraak worden de normen uit de beleidsregels vastgelegd in 
het ontwerpbesluit en een daarop te baseren ministeriële regeling. De Afdeling advisering 
van de Raad van State maakt naar aanleiding van het ontwerpbesluit een aantal opmer-
kingen over de aard, inhoud en de omvang van de regels die bij of krachtens dit ontwerp-
besluit worden vastgesteld en de verwerking van medische persoonsgegevens. Zij is van 
oordeel dat in verband daarmee het ontwerpbesluit nader dient te worden overwogen. 
 
Aard, inhoud en omvang van de gestelde kwaliteitseisen 
Aanleiding voor het ontwerpbesluit is de hiervoor genoemde uitspraak van de Afdeling be-
stuursrechtspraak waarin de Afdeling heeft uitgesproken dat een beleidsregel geen grond-
slag biedt voor het opleggen van een sanctie bij overtreding van een norm uit de kwaliteits-
regels. Als gevolg daarvan kunnen gemeenten geen sancties opleggen wegens het niet na-
leven van de specifieke kwaliteitseisen in de beleidsregels die deels van grote (in)directe 
invloed zijn op de pedagogische kwaliteit in de kinderopvang, aldus de nota van toelichting.  
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Teneinde het opleggen van sancties wel mogelijk te maken stelt de regering nu voor de 
kwaliteitseisen uit de beleidsregels in een besluit vast te leggen. Vanuit die optiek is het 
ontwerpbesluit begrijpelijk. In de afgelopen jaren heeft de regering echter meermalen ge-
steld een vermindering van regels en regeldruk na te streven.(zie noot 3) Tegen die 
achtergrond ligt het ontwerpbesluit in zijn huidige vorm niet in de rede.  
 
(Red: Criteria voor wetgeving zijn of de formulering van rechtsregels en deze wijze waarop dit 
gebeurt noodzakelijk en wenselijk is. Dat toezicht op de kinderopvang noodzakelijk én wenselijk is 
staat niet ter discussie. Dat de centrale overheid na de uitspraak van 21.12.2011 het gat in de 
regelgeving wil herstellen is dan ook terecht. Kritischer moet men zijn met betrekking tot de wijze 
waarop dit nu gebeurt)  

 
Volgens de toelichting worden met dit ontwerpbesluit nadere kwaliteitseisen gesteld die 
kindercentra, gastouderbureaus, gastouders en peuterspeelzalen moeten naleven. (zie noot 
4) Deze specifieke kwaliteitseisen zijn overgenomen uit de Beleidsregels kwaliteit kinderop-
vang en peuterspeelzalen 2012. "De bij of krachtens dit ontwerpbesluit gestelde kwaliteits-
eisen beogen de normen zoals neergelegd in voornoemde beleidsregels zonder inhoudelijke 
wijziging over te nemen in algemeen verbindende voorschriften", aldus de toelichting. 
Bovendien zal een groot aantal in dit ontwerpbesluit opgenomen kwaliteitseisen nog nader 
worden uitgewerkt bij ministeriële regeling. 
 
(Red: Juist nú was er bij uitstek de gelegenheid om de onduidelijkheid van diverse kwaliteitsnormen 
aan te pakken, en juist nu had men de handhaving beter handen en voeten moeten en kunnen 
geven. Het feit dat simpelweg is gekozen voor één op één omzetting van de vage en de in de praktijk 
vaak onwerkbare beleidsregels om sanctionering weer mogelijk te  maken, getuigt van de blinde 
paniek die de huidige cultuur binnen de kinderopvang kenmerkt. De handelswijze van de overheid en 
de politiek getuigt in gelijke mate van een alarmerend gebrek aan inzicht en waardering voor de 
noodzaak van de bescherming van de rechten en belangen van de houders, waarvoor in de beleids- 
regels en nu in dit besluit onvoldoende rekening werd/wordt gehouden. Terecht plaatst de Raad van 
State kritische aantekeningen hierbij en duidt zij op het verschil tussen beleidsregels en wetgeving).  

 
De Afdeling wijst er in dit verband op dat beleidsregels geen algemeen verbindende voor- 
schriften zijn en ook een geheel ander karakter hebben dan algemeen verbindende voor- 
schriften. In die zin is een 1 op 1 omzetting niet vanzelfsprekend. Bij beleidsregels gaat 
het om de invulling van bevoegdheden die betrekking hebben op de afweging van 
belangen, de vaststelling van feiten of de uitleg van wettelijke voorschriften. (zie noot 
5) De voorgestelde eisen vertonen duidelijk sporen van die concrete en gedetailleerde 
gedragsvoorschriften die invulling geven aan bestuursbevoegdheden. (zie noot 6) Daar 
komt bij dat in verschillende artikelen een delegatiegrondslag is neergelegd om "in elk ge-
val" een aantal specifiek genoemde onderwerpen nog nader uit te werken in ministeriële 
regels.  
 
Op die manier wordt de basis gelegd voor een ragfijn web van regels, waardoor over-
regulering dreigt. Los van de noodzaak van dit dichte netwerk van regels is het de vraag of 
en in hoeverre deze regels in de praktijk uitvoerbaar en handhaafbaar zullen zijn. Verder 
bestaat het risico dat de veelheid van gedetailleerde regels aanleiding kan geven tot 
conflicten over de interpretatie bij de handhaving en uitvoering, wat dan weer kan leiden 
tot rechterlijke procedures en nieuwe regels.  
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(Red: Gelet op de wetshistorie laat deze handelwijze zich ook niet verklaren.  De opzet van de Wet 
kinderopvang en kwaliteitsvereisten was immers juist om met inachtneming van de door de branche 
bepaalde kwaliteitsnormen zoveel mogelijk ruimte te bieden voor zelfregulering en een ruime inter-
pretatie, zolang er sprake was van volwaardige alternatieven. Dit besluit betekent een belangrijke en 
gevaarlijke stap terug naar repressie. Wetgeving laat immers in de regel minder ruimte voor 
afwijking dan beleidsregels)    

 
Vanuit de optiek van het regeringsbeleid op het punt van deregulering en de in de toelich-
ting genoemde "eigen verantwoordelijkheid van de sector"(zie noot 7) adviseert de Afdeling 
de in het ontwerpbesluit opgenomen kwaliteitseisen nader te bezien. Mede uit een oog-
punt van proportionaliteit en doeltreffendheid dient terughoudendheid in acht te worden 
genomen bij zowel het aantal als de mate van detaillering van de kwaliteitseisen. Het ver-
dient aanbeveling onderscheid aan te brengen tussen enerzijds de aan de voorzieningen 
van kinderopvang en de peuterspeelzalen te stellen veiligheidseisen, waarvoor een bijzon-
dere verantwoordelijkheid van de overheid geldt, en anderzijds de overige voorschriften, 
waarvan de nadere invulling in beginsel aan de sector zelf kan worden overgelaten.  
 
(Red: Hier slaat de Raad van State de spijker op zijn kop. Veiligheid en zorg voor de gezondheid en 
het (fysieke) welzijn van de kinderen is één ding. Het spreekt voor zicht dat dit van kardinaal belang 
is en in beginsel weinig ruimte voor eigen invulling. Voor wat betreft de inzet van personeel, het 
pedagogisch beleid en de feitelijke zorg ligt dat anders. Er is niet maar één weg – die van de 
overheid– die naar Rome leidt, maar er zijn vele verschillende, even goede vormen van aanpak. Díe 
ruimte wordt (te) vergaand beperkt met dit besluit.) 

     
2. Verwerking gegevens ongevallen in de gastouderopvang 
Ingevolge het voorgestelde artikel 7, tweede lid, van het ontwerpbesluit inventariseert een 
houder van een gastouderbureau samen met de gastouder jaarlijks de veiligheids- en ge-
zondheidsrisico's die de opvang van kinderen met zich brengt. Ingevolge het derde lid, 
aanhef en onder c, is deze inventarisatie inzichtelijk voor vraagouders en bevat deze in 
ieder geval een lijst van ongevallen die hebben plaatsgevonden, met de aard en plaats van 
het ongeval, de leeftijd van het kind, de datum waarop het ongeval zich heeft voorgedaan 
en een overzicht van de maatregelen die de gastouder naar aanleiding van elk ongeval 
heeft getroffen ter voorkoming van verdere ongevallen. Ook de GGD heeft toegang tot deze 
inventarisatie. De Afdeling wijst erop dat de verstrekking van deze gegevens raakt aan de 
persoonlijke levenssfeer van kinderen. Uit de toelichting wordt niet duidelijk hoe de ver-
trouwelijkheid van deze gegevens gewaarborgd wordt. De Afdeling wijst erop dat het begrip 
ongevallen niet alleen betrekking heeft op huis-, tuin- en keukenongevallen, maar ook ziet 
op ongevallen zoals een gebroken arm of een verwonding als gevolg van een epileptische 
aanval. Gegevensverstrekking over ongevallen zoals laatstgenoemde kan naar de aard 
gegevens bevatten over de gezondheid van betrokkene. Naar het oordeel van de Afdeling 
kunnen de gegevens over ongevallen in combinatie met de leeftijd van het kind gemakkelijk 
worden herleid tot één specifiek kind, temeer nu een gastouder op grond van dit ontwerp-
besluit ten hoogste zes kinderen opvangt.(zie noot 8) Er kan naar het oordeel van de Afde-
ling onder omstandigheden sprake zijn van verwerking van bijzondere persoonsgegevens 
betreffende iemands gezondheid in de zin van artikel 16 van de Wet bescherming persoons-
gegevens (hierna: de Wbp). Op deze persoonsgegevens is het wettelijk kader van de artike-
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len 16 tot en met 24 van de Wbp van toepassing. Verwerking van deze gegevens is in begin-
sel verboden, tenzij wordt voldaan aan een van de uitzonderingsgronden in artikel 21 voor 
gegevens betreffende iemands gezondheid, dan wel een van de algemene uitzonderings-
gronden in artikel 23. Uit de toelichting wordt niet duidelijk welke uitzonderingsgrond van 
toepassing is. 
De Afdeling adviseert naar aanleiding van het voorgaande de toelichting aan te vullen, daar-
bij in te gaan op de waarborging van de persoonlijke levenssfeer van de betreffende kinde-
ren, en zo nodig het voorstel aan te passen. 
 
De Afdeling advisering van de Raad van State geeft U in overweging in dezen geen besluit te 
nemen dan nadat met het vorenstaande rekening zal zijn gehouden. 
 
De waarnemend vice-president van de Raad van State 
 

 
 
Nader rapport (reactie op het advies) van 25 mei 2012 van het Ministerie van SZW: 
Het advies van de Afdeling geeft aanleiding tot de hiernavolgende opmerkingen. 
 
1. Aard, inhoud en omvang van de gestelde kwaliteitseisen 
• Met voldoening wordt geconstateerd dat de Afdeling de omzetting van de Beleidsregels 
kinderopvang  in algemeen verbindende voorschriften, in het licht van de uitspraak van de 
Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State van 21 december 2011, begrijpelijk 
vindt. 
 
• De Afdeling stelt terecht dat beleidsregels geen algemeen verbindende voorschriften zijn. 
De Beleidsregels kwaliteit kinderopvang  en peuterspeelzalen hebben echter het karakter 
van algemeen verbindende voorschriften en functioneerden ook op die manier. In dat licht 
is een één op één omzetting van de bepalingen goed te verdedigen. De vraag van de Afde-
ling of de regels in de praktijk uitvoerbaar en handhaafbaar zullen zijn, is dan ook niet aan 
de orde, omdat het inhoudelijk dezelfde kwaliteitsnormen zijn waar al een aantal jaren 
mee wordt gewerkt. 
                                                        
(Red: die vraag van de Afdeling is wel degelijk aan de orde. Uit de praktijk van de afgelopen jaren 
blijkt immers dat de kwaliteitsnormen op een groot aantal punten niet concreet en eenduidig genoeg 
zijn en daardoor aanleiding geven tot discussies, interpretatieverschillen en onduidelijkheid voor 
kinderopvangondernemers, de GGD én gemeenten en ook onnodige rechtszaken!).  

 
• De kritiek van de Afdeling ten aanzien van de regeldichtheid onderschrijf ik en tevens deel 
ik de wens op het punt van deregulering, maar op dit moment ligt de prioriteit van de rege-
ring bij het zo snel mogelijk herstellen van de mogelijkheid om bij overtreding van kwali-
teitsnormen te sanctioneren. Een wijziging van de kwaliteitsnormen op deze korte termijn 
zou bovendien tot veel onrust en onzekerheid leiden in de sector.      
  
(Red: het ministerie heeft samen met de convenantpartijen, GGD Nederland en de VNG alle gelegen-
heid gehad om in de afgelopen jaren en ook de laatste vijf maanden in ieder geval die kwali-
teitsnormen die onvoldoende duidelijk zijn dan wel in de praktijk onwerkbaar blijken te zijn, aan te 
scherpen cq. aan te passen. De keuze om uitsluitend te repareren is een politieke keuze. Juist de 
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onduidelijkheid over de huidige kwaliteitsnormen leidt in de sector tot de door de minister genoemde 
onrust en onzekerheid!)  

 
Het ontwerpbesluit is uitsluitend gericht op reparatie van de huidige wet- en regelgeving 
die de kinderopvang normeert. Vervolgens zal samen met de sector worden gewerkt aan 
vereenvoudiging en deregulering zodat het geheel van voorschriften meer in overeen-
stemming wordt gebracht met de door de Afdeling en regering gewenste situatie.  
 
(Red: Er is duidelijk gekozen voor de weg van de minste weerstand. Het feit dat men niet reeds 
eerder en ook nu niet samen de branche op een constructieve wijze de belangrijkste aan-
dachtspunten heeft willen aanpakken, is illustratief voor het geringe belang dat de overheid hieraan 
hecht. De kans dat het op een later moment daadwerkelijk tot deugdelijke nuancering en vereen-
voudiging van de regels en tot de deregulering zal komen is gelet op het ‘trackrecord’ van de 
overheid en de convenantpartners zeer klein. Zowel het  ontwerp convenant waarin slechts op een 
beperkt aantal punten de kwaliteitsnormen nader wordt uitgelegd en alweer aanvullende eisen 
worden gesteld als ook de reeds aangekondigde nieuwe wettelijke eisen door de overheid duiden 
erop dat de regeldichtheid in 2013 weer verder zal toenemen.) 

 
Daarbij zal de aanbeveling om onderscheid aan te brengen tussen enerzijds eisen waar de 
overheid een bijzondere verantwoordelijkheid voor heeft, en anderzijds voorschriften, 
waarvan de invulling in beginsel aan de sector zelf kan worden overgelaten, ter harte wor-
den genomen. Deze aanbeveling is ook in lijn met de kwaliteitsagenda kinderopvang die ik 
op 5 maart 2012 naar de Tweede Kamer (zie noot 9) heb gestuurd. Daarin heb ik aangekon-
digd dat een aantal kwaliteitscodes en -verbeteringen door de sector zelf worden ontwik-
keld en uitgevoerd en dat de nadruk meer zal komen te liggen op goede interne kwaliteits-
borging in plaats van extern toezicht op door de overheid vastgestelde kwaliteitsnormen.  
De nota van toelichting is met het oog op het voorgaande aangevuld. 
 
• De Afdeling geeft in het advies aan dat "in verschillende artikelen een delegatiegrondslag 
is neergelegd om in elk geval (eigen cursivering) een aantal specifiek genoemde onderwer-
pen nog nader uit te werken in ministeriële regels. Op die manier wordt de basis gelegd 
voor een ragfijn web van regels, waardoor overregulering dreigt." In de delegatiebepalingen 
in het ontwerpbesluit staat echter dat bij ministeriële regeling nadere regels kunnen 
worden gesteld met betrekking tot in elk geval bepaalde onderwerpen. De delegatiebepa-
lingen zijn door het gebruik van "kunnen" zodanig geformuleerd dat nadere invulling in 
de regeling niet verplicht is. Er kan dus ook voor worden gekozen om niets te regelen in 
de regeling ten aanzien van de genoemde onderwerpen. Deze formulering is dan ook 
bedoeld om richting te geven aan de delegatiebepaling en niet om een minimale inhoud 
van de regeling te bepalen.                                        
 
(Red: Nadere bestudering van de Regeling Kwaliteit Kinderopvang en Peuterspeelzalen (Rkkp) leert 
dat er bij bijna alle onderwerpen waar het Besluit Kwaliteit Kinderopvang en Peuterspeelzalen de 
mogelijkheid biedt om bij ministeriële regeling nadere regels te stellen dit ook  gebeurd is). De 
ervaring leert ook dat in het kader van bestuurlijke handhaving in de praktijk “kunnen” nagenoeg 
altijd als “moeten” wordt uitgelegd door de overheid. Men denke bijvoorbeeld aan art. 1.62 lid 4 
Wkkp waarbij de toezichthouder in veel gevallen ten onrechte afbreuk doet aan de bescherming van 
de rechten van de houder omdat de wet – onder strikte (doch ruim geïnterpreteerde) om-
standigheden – aangeeft dat dit kán).  
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2. Verwerking gegevens ongevallen in de gastouderopvang 
• Ik zal aan de opmerking van de Afdeling betreffende het waarborgen van de persoonlijke 
levenssfeer van kinderen tegemoet komen door niet de leeftijd van het desbetreffende kind 
noch de datum van het ongeval te laten registreren. Tevens zal de oorzaak van ongevallen 
niet geregistreerd worden als de oorzaak gelegen is in de medische gesteldheid van het 
desbetreffende kind (bijvoorbeeld als een kind een epileptische aanval krijgt). Op deze 
manier is er geen sprake meer van tot een bepaald kind herleidbare gegevens en daarmee 
is naar mijn mening de persoonlijke levenssfeer van het desbetreffende kind voldoende 
beschermd.  
 
Van de gelegenheid is tot slot gebruik gemaakt om een aantal redactionele verbeteringen 
aan te brengen en om in artikel 21 een overgangsbepaling toe te voegen. Aangezien de 
kwaliteitsnormen zoals opgenomen in de beleidsregels geen algemeen verbindend 
karakter hebben, bestond voor kinderopvangondernemers, gastouderbureaus, gastou-
ders en houders van een peuterspeelzalen ook de mogelijkheid om aan te tonen dat zij 
een gelijkwaardig alternatief boden.  
 
(Red: De Minister spreekt zichzelf hiertegen. Onder punt 1 stelt hij nog expliciet dat de één op één 
omzetting van de beleidsregels in wetgeving, anders dan de Raad van State beweert, zonder 
probleem kan omdat de beleidsregels het karakter hebben van algemeen verbindende voorschriften  
(wat beleidsregels overigens per definitie nooit zijn) en onder punt 2 zijn ze dat ineen weer niet, om 
welke reden beleidsruimte mogelijk was).  

 
Door de toegevoegde overgangsbepaling worden ondernemers geacht tot 1 januari 2014 
te voldoen aan de gestelde kwaliteitseisen ten aanzien van die onderwerpen waarvan de 
toezichthouder voor inwerkingtreding van onderhavig besluit heeft vastgesteld dat er 
sprake was van een gelijkwaardig alternatief (voor zover er zich geen wijzigingen hebben 
voorgedaan). Met deze overgangsbepaling krijgen de desbetreffende ondernemers vol-
doende tijd om de nodige maatregelen te treffen om alsnog aan de kwaliteitseisen te 
voldoen. Tijdens de overgangsperiode zal tevens geïnventariseerd worden welke situaties 
er op dit moment zijn erkend als gelijkwaardig alternatief, hoe vaak dit is voorgekomen 
en in hoeverre er eventueel relatief eenvoudig toch aan de kwaliteitsnormen zou kunnen 
worden voldaan. Op basis van de inventarisatie wordt bezien of de huidige overgangsbe-
paling afdoende is. 
 
(Red: Allereerst is het weinig zorgvuldig van de regering om –mede gezien het bovenstaande advies 
van de afdeling- deze overgangsbepalingen niet reeds in het ontwerpbesluit op te nemen en door de 
afdeling te laten toetsen. De overheid  gaat hiermee volledig voorbij aan het feit dat juist omdat de 
huidige kwaliteitsnormen vaak niet duidelijk en concreet genoeg zijn, soms innerlijk tegenstrijdig zijn 
en het achterliggende doel dus ook op een andere manier (een gelijkwaardig alternatief) kan worden 
bereikt.  
 
Verder is onlogisch om een gelijkwaardig alternatief tot 1 januari 2014 wel als een volwaardige 
oplossing te accepteren en daarna niet meer. Dit is de doodsteek voor de zelfregulatie in de sector, 
bestaande gelijkwaardige alternatieven moeten worden teruggedraaid en  (nieuwe) innovatieve –
vaak betere- alternatieven en oplossingen zijn vanaf heden onmogelijk. Het verdient daarom 
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aanbeveling om nog in dit jaar een goede inventarisatie te maken en ervoor te zorgen dat de 
kwaliteitsnormen tijdig d.w.z. voor 1 januari 2013 zodanig worden aangepast dat alternatieven 
gelegaliseerd kunnen worden. Dat is immers in het belang van de sector en in lijn met de wens van 
alle partijen om tot verdere kwaliteitsverbetering en deregulering te komen 
 
Overgangsbepalingen worden in beginsel alleen in nieuwe regelgeving opgenomen als er sprake is 
van een inhoudelijke wijziging van de regels. En juist daarvan is hier helemaal géén sprake: de 
beleidsregels zijn immer één op één opgenomen in het Bkkp en de Rkkp. Niet alleen is het onlogisch 
om op  in het verleden toegestane volwaardige alternatieven een overgangsregeling toe te passen, 
het is ook regelrecht in strijd met de algemene beginselen van behoorlijk bestuur in het bijzonder het 
vertrouwensbeginsel en het beginsel van ‘fair play’. Het “alsnog voldoen” moet kennelijk dus gelezen 
worden als “alsnog voldoen op de wijze zoals de overheid het wil en niet anders”).  

 
Ik moge U hierbij het gewijzigde ontwerpbesluit en de gewijzigde nota van toelichting doen 
toekomen en U verzoeken overeenkomstig dit ontwerp te besluiten. 
 
De Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid 
 

 
 
Noten: 
(1) Beleidsregels van de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van 8 december 
2011, Directie kinderopvang nr. KO/2011/22192, tot uitvoering van de 
Wet kinderopvang en peuterspeelzalen (Stcrt. 16 december 2011, nr. 22725). 
2) Afdeling bestuursrechtspraak Raad van State, 21 december 2011, 201103651/1/H2. 
(3) Zie bijvoorbeeld "Vrijheid en verantwoordelijkheid. Regeerakkoord VVD-CDA", 30 
september 2010, blz. 12, 35 en 45. 
(4) Algemeen deel van toelichting, paragraaf 1. Aanleiding, probleem en doel. Het is de 
Afdeling advisering daarbij opgevallen dat de kwaliteitseisen voor gastouders geheel op het 
niveau van een algemene maatregel van bestuur worden geregeld, terwijl vergelijkbare 
eisen voor gastouderbureaus zowel bij algemene maatregel van bestuur als bij ministeriële 
regeling worden geregeld. 
(5) Vergelijk artikelen 1:3, vierde lid, en 4:81 van de Algemene wet bestuursrecht. 
(6) Ter illustratie kan worden gewezen op artikel 9, eerste lid, waarin het volgende wordt 
bepaald: "De houder van een gastouderbureau draagt er zorg voor dat een intakegesprek 
met de gastouder plaatsvindt op een adres waar de opvang plaats zal vinden. De intake bij 
de gastouder wordt persoonlijk uitgevoerd door de bemiddelings-medewerker van het 
gastouderbureau." 
(7) Algemeen deel van de toelichting, paragraaf 4. Vormgeving. 
(8) Artikel 11, lid 1, aanhef en onder b, van het ontwerpbesluit. 
(9) Kamerstukken II 2011/12, 31 322, nr. 173 
 

  
 


