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• Herkenbaar?

• Wat zou je doen na zo’n telefoontje?



• Wie zijn wij?

• Wat gaan we doen?

• Wie zijn jullie?



Waar of niet waar?

Een exploitatieverbod kan alleen worden opgelegd na een 
bevel.



Waar of niet waar?

Een exploitatieverbod heeft een vaste werkingsduur net als het 
bevel



Waar of niet waar?

Je kunt kiezen uit een tijdelijk of een definitief exploitatieverbod.



Waar of niet waar?

Een exploitatieverbod mag je alleen opleggen als er direct gevaar 
voor de (veiligheid van) de kinderen bestaat.



Wat als….

• Bij een inspectie zoveel overtredingen blijken dat er geen verantwoorde 
kinderopvang meer is?

• Er al zolang zorgen zijn die niet opgelost worden?

• Er al jaren rapporten met overtredingen zijn, maar niet (altijd) 
handhaving is ingezet. 

Mag je dan toch alles stapelen?



Kidsplus Montessori Bilthoven

2016: 4 inspecties, overtredingen:

• pedagogisch beleid

• BKR/opvang in groepen

• Veiligheid en gezondheid

• Voornemen LOD, niet definitief

2017: 5 inspecties, overtredingen:

• BKR/opvang in groepen: bevel

• Veiligheid en gezondheid (verbouwing met kinderen erbij): bevel

• Ouderrecht

• LOD 



2018: 4 inspecties, overtredingen:

• 2x BKR

• VGC

• EHBO

• Pedagogisch klimaat

• Meldcode

• LOD plus waarschuwing burgemeester voor overtreden meldcode en 
aangifte



2019:
15 jan: mail aanbod VSO op KDV

22 jan: inspectie:

• Illegale BSO (VSO=BSO): boete

• beroepskracht tegelijk op KDV en BSO

31 jan: NO:

• stagiaire onjuiste kwalificaties

• BKR

Aanwijzing en boete



1 en 2 april:

• VOG/PRK

• BKR

Bevel met tijdelijk verbod opvang (2-10 april)

Aanwijzing en boete, want nog hele lijst overtredingen

Hoe pak je dit verder aan?



Wat zou je doen als je zo’n dossier aantreft?



Nooit hapklaar ja/nee
Afwegingen 
• Welke inspectie onderzoeken geweest en per onderzoek welke 

overtredingen

• Welke handhavingsmaatregelen verzonden 

• Combineer dat met de huidige stand van zaken

• Is er dan nog vertrouwen dat de houder aan de wet voldoet en blijft 
voldoen?

• Nee? dan lijkt de richting van het te nemen besluit duidelijk.

• Is de houder capabel, of kan hij capabele partijen inhuren? Nee? 
Overweeg intrekken van de toestemming (en daarmee verwijdering uit 
LRK)



Proces

• Voornemen

• Zienswijze

• Besluit

• Ingang: dag na datum besluit

• Tot ingangsdatum besluit is locatie open (tenzij bevel)

• Voorlopige voorziening

• optie om besluit te schorsen

• Pas na ontvangst besluit

• Rechter toetst ook of er verantwoorde opvang zal zijn (dossier!)



Praktisch

Stem af met GGD

• Zorg dat GGD standbye is:

• Om zienswijze te controleren 

• Om sluiting te controleren





Wat speelt er nog meer mee?



Rol ouders en school

• Veel klachten en verzoeken om locatie te sluiten

• Kliksysteem, vaak moeilijke dingen als een dooie muis

• Waarom laat je je kind op die opvang als je het onveilig vindt

• School wilde huur opzeggen, maar dat lukte niet. Probeerde op deze 
manier gemeente erbij te betrekken



Rol van de media











Politieke/bestuurlijke afwegingen

• Risico schadeclaim

• Betrek bestuur ook vroegtijdig

Tip:

Doe het niet alleen!

• Betrek bv Team Veiligheid

• Pel de zaak steeds goed af tot de kern

• Levert gedragen advies aan burgemeester



Jurisprudentie

• Proportionaliteit 

• ECLI:NL:RBAMS:2015:7465:

• structurele, langdurige, ernstige overtredingen kunnen reden zijn om sneller tot 
exploitatieverbod over te gaan 

• Belang van handhaving versus (financieel) belang houder bij voortzetting 
exploitatie

• ECLI:NL:RVS:2016:1103:

• Bij deze keuze dienen objectieve, concreet omschreven, feiten en 
omstandigheden centraal te staan 

KOT:

• Facturen moeten ook tijdens sluiting tijdig betaald worden (binnen 2 maanden na 
eind kalenderjaar). Anders risico terugvordering KOT. Specifieke vragen altijd bij 
Belastingdienst stellen!



• Ongepubliceerd Rechtbank Utrecht: 

Ondanks de gekozen juridische constructie… blijft de 
eindverantwoordelijkheid van het voldoen aan de kwaliteitseis steeds bij 
dezelfde entiteit danwel persoon.



• https://www.rtvutrecht.nl/nieuws/1907026/geef-gemeentes-meer-
handvatten-bij-falende-kinderdagverblijven.html

https://www.rtvutrecht.nl/nieuws/1907026/geef-gemeentes-meer-handvatten-bij-falende-kinderdagverblijven.html


Vragen


