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Personenregister
Kinderopvang komt er
definitief in 2018:

Kinderopvangtoeslag
Peuterspeelzaalgebruikers per
1 januari 2018.

Het duurt langer dan verwacht, maar het
personenregister gaat er dan toch echt
komen in de kinderopvang. Minister
Asscher verwacht dat het register in het
eerste kwartaal van 2018 wordt
ingevoerd. Hiermee is definitief een
veiliger alternatief gevonden voor de
continue screening.
Het personenregister is een uitgebreidere
versie van deze screening omdat ook
stagiaires, vrijwilligers en
uitzendkrachten eronder vallen.
Dit maakt de minister van Sociale Zaken
bekend in een verzamelbrief over
kinderopvang aan de Tweede Kamer.
Eerder maakte Asscher al bekend dat
DUO de uitvoerder wordt van het
personenregister.

Ouders die gebruik maken van de
peuterspeelzaal kunnen vanaf 1
november 2017 kinderopvangtoeslag
aanvragen bij de Belastingdienst. Vanaf
die datum wordt het LRKP-nummer
zichtbaar zodat ouders met ingang van 1
januari 2018 de toeslag kunnen krijgen.
Ouders kunnen vóór 15 november een
aanvraag doen voor kinderopvangtoeslag.

Continue screening
Het personenregister lijkt sterk op de
continue screening die nu al gehanteerd
wordt in de kinderopvang. Dat betekent
dat als kinderopvangprofessionals, en in
de gastouderopvang volwassen
huisgenoten van de gastouder, een
strafbaar feit plegen dat veilig opvangen
van kinderen belemmert, er een
signaaltje wordt verstrekt naar de
betreffende gemeente. Deze geeft dit
door aan de werkgever en als de VOG
ontbonden wordt, kan deze persoon niet
langer meer werkzaam zijn in de
kinderopvang. Het personenregister is
een uitgebreidere versie van deze
screening omdat ook stagiaires,
vrijwilligers en uitzendkrachten eronder
vallen.

Alle peuterspeelzalen in Nederland kregen
afgelopen week een brief van het
ministerie van Sociale Zaken en
Werkgelegenheid. Deze brief is opgesteld
in overleg met verschillende partijen,
waaronder Sociaal Werk Nederland, en
gaat over de gevolgen van de Wet
harmonisatie kinderopvang en
peuterspeelzaalwerk voor houders. In de
brief is vooral aandacht voor het recht op
kinderopvangtoeslag voor ouders die
gebruik maken van een peuterspeelzaal.
LRKP-nummer
Per 1 november wordt het LRKP-nummer
(Landelijk Register Kinderopvang en
Peuterspeelzalen) van huidige
peuterspeelzalen zichtbaar. Op die
manier kunnen ouders op tijd toeslag
aanvragen voor januari 2018, wanneer
peuterspeelzaalwerk onder de definitie
kinderopvang valt.

Wijzigingen
Dit vraagt om snelle actie van
peuterspeelzalen na de zomer. De
wijzigingen per 2018 worden in de brief
opgesomd en daarna verder toegelicht:
Er staan geen peuterspeelzalen
meer in het landelijk register
kinderopvang
Peuterspeelzalen moeten aan de
wettelijke kwaliteitseisen voor
kinderdagverblijven voldoen
Een deel van de ouders heeft
mogelijk recht op kinderopvangtoeslag
De subsidierelatie met de
gemeente kan wijzigen.
15 november
Ouders kunnen vóór 15 november een
aanvraag doen voor kinderopvangtoeslag,
dan kunnen zij in principe in december
2017 kinderopvangtoeslag krijgen voor
de maand januari 2018. Als ouders 15
november 2017 of later
kinderopvangtoeslag aanvragen, dan
wordt de toeslag niet meer in december
2017 uitbetaald. Zij ontvangen de
kinderopvangtoeslag dan met
terugwerkende kracht.
Vergoeding Kinderopvangtoeslag per
1 januari 2018:
Om te kijken wat ouders in 2018
terugkrijgen, kunnen zij terecht in de
kinderopvangtoeslagtabel 2018. Deze is
nog niet officieel gepubliceerd. Wel is
bekend wat de maximum bedragen per
uur zijn waarover ouders
kinderopvangtoeslag kunnen terugkrijgen
in 2018.
Dit is voor de dagopvang € 7,45, voor de
bso € 6,95 en voor gastouderopvang €
5,91.

Kwaliteitseis aan gastouders:
De vier grote steden vinden dat er
onvoldoende toezicht is op de
kinderopvang bij gastouders. Ook moeten
de kwaliteitseisen voor gastouders
omhoog, zeggen Amsterdam, Rotterdam,
Den Haag en Utrecht.

Het kan het gebeuren dat een inspecteur
maar eens in de twintig jaar bij een
gastouder komt. "Volgens de wet hoeven
we maar 5 procent van de gastouders te
controleren, maar dat geeft dus helemaal
geen goed beeld", zegt de Haagse
wethouder Bruines. De gemeente voert
dit jaar op eigen kosten extra inspecties
uit na signalen van de GGD dat er zaken
niet goed gaan bij sommige gastouders.
Ook de kwaliteitseisen voor gastouders
moeten volgens de gemeenten omhoog.
"Pedagogisch medewerkers op een
kinderdagverblijf moeten minimaal een
opleiding op mbo3-niveau hebben. Voor
gastouders volstaat een opleiding op
mbo2-niveau", zegt de Rotterdamse
wethouder De Jonge. "Ze zijn daarnaast
niet tot bijscholing verplicht en blijven
dus achter qua pedagogisch niveau. En
dan zien we ze ook nog minder.
Waarom?"
De landelijke koepel van GGD'en, GGD
GHOR Nederland, vindt ook dat er beter
toezicht op gastouders moet komen.
Directeur Hugo Backx wil dat het nieuwe
kabinet maatregelen neemt. "Wij roepen
de minister op om de wet aan te passen
en geld vrij te maken voor meer en
betere controles."
Het ministerie van Sociale Zaken en
Werkgelegenheid benadrukt dat de
gemeentes zelf verantwoordelijk zijn voor
toezicht en handhaving. Er wordt gewerkt
aan een plan van aanpak om de kwaliteit
te verhogen, maar daar moet het nieuwe
kabinet een besluit over nemen.
Bron: https://nos.nl/artikel/2194600-grote-steden-willen-meertoezicht-op-gastouders.html

Els en Janetta
Oktober 2017

