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Contact 

Dienst Uitvoering Onderwijs 

t.a.v. Personenregister 

kinderopvang 

Postbus 30155 

9700 LG Groningen 

 

E helpdesk-prk@duo.nl 

T 050 599 8054, optie 2 

 

Bezoekadres 

Kempkensberg 12 

9722 TB Groningen 

   

Het Personenregister 

kinderopvang is een 

onderdeel van DUO. DUO 

beheert het personenregister 

in opdracht van het 

ministerie van Sociale Zaken 

en Werkgelegenheid.  

Correspondentie graag 

richten aan het adres dat 

hierboven staat. 

 
  
 

 

 

 

Geachte heer, mevrouw, 

 

In december hebben wij u geïnformeerd over de invoering van het 

Personenregister kinderopvang per 1 maart 2018. Met deze brief 

informeren we u over een belangrijke wijziging omtrent de inschrijving 

van uw bestuurders. Lees deze brief alstublieft zorgvuldig door. 

 

In de brief van december meldden wij dat alle bestuurders al continu gescreend 

worden en tot 1 juli 2018 de tijd hebben om zich in te schrijven in het 

personenregister. Dit behoeft enige nuancering. Gebleken is namelijk dat een deel 

van de bestuurders nog niet continu gescreend wordt. Dit heeft gevolgen voor de 

inschrijftermijn voor deze bestuurders.  Bij brief d.d. 22 februari 2018 heeft de 

staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid de Tweede Kamer 

hierover geïnformeerd.   

 

Welke bestuurders worden nu al continu gescreend? 

Voor de huidige continue screening onderscheiden we de volgende groepen: 

- Bestuurders die volgens de Kamer van Koophandel als ‘bestuurder’ of  

‘eigenaar’ van uw onderneming staan geregistreerd, worden nu al continu 

gescreend.  

- Bestaat uw organisatie uit meerdere bestuurslagen, dan wordt een deel van 

uw bestuurders en eigenaren mogelijk nog niet continu gescreend.  

- De volgende bestuurders worden in ieder geval nog niet continu gescreend: 

o Vennoten 

o Maten 

o Personen krachtens statuten 

o Leden van besturend orgaan 

o Leden van het leidinggevend orgaan 

o Leden rederij 

o Mede-eigenaren 
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Gevolgen voor inschrijftermijn en VOG-eisen 

Alleen de personen die al continu gescreend worden, mogen bij hun inschrijving in 

het personenregister gebruikmaken van hun bestaande VOG, als deze is 

afgegeven na 1 maart 2013. Zij hebben tot 1 juli 2018 de tijd om zich in te 

schrijven. 

Voor de personen die nog niet continu gescreend worden, geldt dat zij zich op 1 

maart 2018 of direct daarna moeten inschrijven. Zij hebben hiervoor een VOG 

nodig die op het moment van inschrijven maximaal 2 maanden oud is.  

 

Wat betekent dit voor uw organisatie? 

Mogelijk zijn er in uw organisatie ook bestuurders die nog niet continu gescreend 

worden en hierdoor een nieuwe VOG moeten aanvragen. Vanzelfsprekend kan van 

u niet verlangd worden dit nog voor 1 maart 2018 te realiseren. Daarom heeft de 

staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid in overleg met DUO 

besloten dat deze bestuurders ook tot 1 juli 2018  de tijd krijgen om zich in te 

schrijven in het personenregister en zich te laten koppelen door de houder.   

NB: Zolang zij nog niet ingeschreven en gekoppeld zijn, moeten zij wel een kopie 

van hun bestaande VOG kunnen overleggen.   

 

Wat moet u doen? 

- Vraag voor eventuele bestuurders die nog niet continu gescreend worden een 

nieuwe VOG NP aan. 

- Twijfelt u of een bestuurder nu al continu gescreend wordt? Vraag deze 

persoon zich op of direct na 1 maart 2018 in te schrijven met de bestaande 

VOG. Lukt dit niet? Vraag dan alsnog een nieuwe VOG NP voor deze persoon 

aan.  

- Zorg ervoor dat al uw bestuurders uiterlijk 1 juli 2018 ingeschreven en 

gekoppeld zijn in het Personenregister kinderopvang.  

 

Meer informatie 

Op duo.nl/personenregisterkinderopvang vindt u meer informatie en een overzicht 

van de meest gestelde vragen. Heeft u na het lezen van deze informatie nog 

vragen? Neem dan contact op met onze helpdesk via helpdesk-prk@duo.nl of op 

telefoonnummer 050 599 8054, optie 2.  

 

 

Hoogachtend, 

 

 

Frank van Loon 

Directeur Uitvoering Kinderopvang 
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