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Geachte heer, mevrouw,
Op 1 juli 2018 moet iedereen die werkzaam is in de kinderopvang
ingeschreven staan in het Personenregister kinderopvang. Met deze brief
wijzen we u op een aantal belangrijke aandachtspunten.
De inschrijvingen in het Personenregister kinderopvang verlopen zeer
voorspoedig. Al meer dan 150.000 personen hebben zich sinds 1 maart 2018
succesvol ingeschreven.
Tijdig inschrijven voorkomt onnodige kosten
Als uw bestuurders, bemiddelingsmedewerkers, gastouders en hun huisgenoten
zich nog moeten inschrijven, vraag hen dan om dit zo snel mogelijk te doen.
Daarmee voorkomt u een eventuele boete van de gemeente. Tot 1 juli 2018 is de
inschrijving gratis. Daarna kost inschrijven eenmalig 12 euro. Bovendien geldt
vanaf 1 juli voor iedereen dat de Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) bij
inschrijving maximaal 2 maanden oud mag zijn. Zorg er dus voor dat iedereen op
tijd in het personenregister staat. Daarmee voorkomt u onnodige kosten.
Nieuwe VOG aanvragen bij afkeuring VOG
Een andere reden om zo snel mogelijk in te schrijven, is omdat er een kans
bestaat dat de VOG wordt afgekeurd. Dit is bijvoorbeeld het geval wanneer in de
praktijk blijkt dat iemand voor 1 maart 2018 nog niet continu gescreend werd. Hij
of zij zal dan een nieuwe VOG moeten aanvragen. Vraag personen die zich nog
niet ingeschreven hebben daarom om dit zo snel mogelijk te doen. Als hun VOG
wordt afgekeurd, hebben zij voldoende tijd om een nieuwe VOG aan te vragen en
zich alsnog voor 1 juli 2018 in te schrijven. Kijk voor meer informatie op
duo.nl/personenregisterkinderopvang.
Gewijzigde administratieplicht per 1 juli 2018
Vanaf 1 juli 2018 geldt een gewijzigde administratieplicht voor het
personenregister. Vanaf dat moment bent u als houder verplicht om
persoonsgegevens en het burgerservicenummer (BSN) van de personen die aan u
gekoppeld zijn in het personenregister in uw administratie te bewaren. De
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toezichthouder mag deze gegevens opvragen om de inschrijvingen en koppelingen
in het personenregister te controleren. Kijk voor meer informatie op
rijksoverheid.nl.
Up-to-date houden personenregister
Nadat alle personen ingeschreven zijn, is het van belang om het register up-todate te houden. Hieronder noemen we een aantal aandachtspunten:
Bevestiging e-mailadres na inschrijving
Als iemand bij inschrijving kiest voor berichtgeving via e-mail, ontvangt
deze persoon daarna een verificatiemail. Hij of zij moet het e-mailadres
dan binnen 24 uur bevestigen. Als dit niet tijdig gebeurt, ontvangt deze
persoon geen berichten uit het register. Door opnieuw in te loggen op het
personenregister kan een nieuwe verificatiemail aangevraagd worden.
Koppelen nieuwe gastouder
Komt er een nieuwe gastouder voor u werken? Als deze persoon al staat
ingeschreven, dan hoeft u hem of haar alleen te koppelen. Anders moet
de gastouder eerst een VOG aanvragen en zich inschrijven. Pas nadat u
deze persoon gekoppeld heeft, mag hij of zij beginnen met werken.
Vergeet niet om huisgenoten die 18 jaar worden ook in te schrijven en te
koppelen.
Ontkoppelen indien niet meer werkzaam
Als iemand niet langer voor u werkt, moet u deze persoon ontkoppelen.
Dit geldt ook voor andere personen die niet langer structureel op de
opvanglocatie aanwezig zijn. Pas als iemand geen koppelingen meer heeft,
kan hij of zij zich uitschrijven en wordt dan niet meer continu gescreend.
Verhuizing huisgenoot
Als een huisgenoot gaat verhuizen en daarna niet meer op de
opvanglocatie komt, is hij of zij niet meer inschrijfplichtig. U moet deze
persoon dan ontkoppelen, waarna hij of zij zich eventueel kan
uitschrijven. Is de huisgenoot na de verhuizing nog wel regelmatig tijdens
opvanguren aanwezig (bijvoorbeeld een kind dat tijdens vakantie bij een
gastouder is), dan wordt hij of zij gezien als structureel aanwezige.
Daarmee blijft deze persoon inschrijfplichtig.
Aanmelden nieuwsbrief
Binnenkort start DUO met een online nieuwsbrief Kinderopvang. Daarmee blijft u
op de hoogte van veranderingen rondom het personenregister, zoals
systeemaanpassingen, wetswijzigingen en andere zaken. Wilt u een bericht
ontvangen zodra u zich aan kunt melden? Stuur dan een e-mail naar
duo.relatiemanagement@duo.nl o.v.v. ‘nieuwsbrief Kinderopvang’.
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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