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Landelijk Register Kinderopvang en Peuterspeelzalen 

Het Landelijk Register Kinderopvang en Peuterspeelzalen (LRKP) is een belangrijk onderdeel van 

het systeem van kinderopvang in Nederland. In dit digitale register zijn alle locaties voor 

dagopvang, buitenschoolse opvang, alle gastouderbureaus en alle gastouders geregistreerd. 

Zonder registratie in het LRKP mag een locatie1 niet worden geëxploiteerd/open gaan. Ook is er 

zonder registratie geen recht op kinderopvangtoeslag. Kortom: het LRKP is een belangrijk 

onderdeel voor zowel ouder, kinderopvangorganisatie/gastouderbureau en toezichthouder. 

 
Wat is het LRKP?  
Op www.landelijkregisterkinderopvang.nl is een digitaal systeem te vinden waarin alle locaties voor 
dagopvang, buitenschoolse opvang, gastouderopvang én gastouderbureaus te vinden zijn. Elke 
locatie is naar opvangsoort afzonderlijk geregistreerd. Deze registratie is nodig voor het toezicht, het 
recht op kinderopvangtoeslag en een stuk transparantie naar ouders toe. 
 
In het LRKP zijn gegevens opgenomen over de locatie (NAW-gegevens), de houder, het aantal 
kindplaatsen, de opvangsoort en inspectierapporten. Deze gegevens zijn voor een ieder in te zien. De 
gegevens worden door de gemeente waarin de locatie is gevestigd ingevoerd of gewijzigd. De GGD 
en de kinderopvangorganisatie/gastouderbureau leveren daarvoor de benodigde gegevens aan. 
 
De Belastingdienst controleert bij de aanvraag kinderopvangtoeslag of de locatie is opgenomen in 
het LRKP. Als een locatie wordt uitgeschreven uit het LRKP krijgt de Belastingdienst daar automatisch 
een signaal over. Mocht een locatie uitgeschreven worden en de ouder past z’n aanvraag 
kinderopvangtoeslag niet aan, dan stopt de Belastingdienst de betaling van kinderopvangtoeslag 
automatisch. 
 
Hoe werkt een aanvraag voor het LRKP? 
Voor elke opvangsoort is een standaard aanvraagformulier. Deze is te vinden op de site van de 
Rijksoverheid of op de site van de gemeente. Wanneer je als locatie aan alle vereisten voldoet en 
klaar bent voor de aanvangsinspectie, dien je de aanvraag tot exploitatie in. Dit formulier stuur je op 
de door de gemeente aangewezen wijze in. Let hierbij op dat ook de gevraagde documenten als 
(pedagogische)beleidsplannen, VOG rechtspersonen en evt. natuurlijke personen etc., allemaal 
worden meegestuurd.  
De gemeente behandelt de aanvraag en plant een aanvangsinspectie met de GGD in. Nadat de 
aanvangsinspectie is gehouden en de resultaten zijn in orde bevonden, word je ingeschreven in het 
LRKP. Wanneer de inschrijving definitief is, krijg je als kinderopvangorganisatie een beschikking van 
de gemeente. Vanaf de inschrijvingsdatum mag je de locatie exploiteren (lees: open gaan). 
Let op: dit proces kan maximaal 10 weken duren. Heb je na 10 weken niets gehoord dan geldt dat de 
aanvraag positief beoordeeld is. Ook kunnen er gemeentelijke leges in rekening worden gebracht. 
 
Hoe zit het met wijzigingen in het LRKP? 
Kleine wijzigingen als het aantal kindplaatsen dat wijzigt, de naam van de locatie wijzigt, etc. hoeven 
geen uitgebreide procedure te doorlopen. Het insturen van het wijzigingsformulier en de beoordeling 
door de gemeente volstaan. 

                                                           
1 Daar waar gesproken wordt over locatie, wordt bedoeld: een locatie voor dagopvang, buitenschoolse opvang, 
gastouderopvang of een gastouderbureau. 
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Bij een verhuizing of een wijziging van een houder wordt door de gemeente de procedure tot 
aanvraag tot exploitatie doorlopen. Dit leidt tot GGD-inspectie, het eventueel aanleveren van 
benodigde documentatie (VOG’s rechtspersonen, etc.) en een doorlooptermijn van 10 weken. Ook 
kunnen er gemeentelijke leges in rekening worden gebracht. 
 
Wie is verantwoordelijk voor het LRKP? 
Het ministerie van SZW is eindverantwoordelijk en eigenaar van het systeem. Het systeem is opgezet 
en wordt onderhouden door DUO. Gemeenten leveren de gegevens hiervoor aan (inschrijvingen, 
uitschrijvingen, wijzigingen). De Belastingdienst en de GGD’s tappen informatie af uit het LRKP. 
 
Gemeenten en de GGD maken voor hun gegevens gebruik van een digitaal systeem dat de 
‘Gemeenschappelijke Inspectieruimte’ (GIR) heet. Hierin nemen zij allerlei gegevens over de inspectie 
op, worden de inspectierapporten geüpload en via dit systeem maakt de gemeente ook de registratie 
in het LRKP in orde. 
 
Waar zijn de wet- en regelgeving rondom het LRKP ingebracht? 
Het LRKP vindt haar wettelijke basis in de Wet kinderopvang. In de Wet kinderopvang is aangegeven 
dat nadere regels kunnen worden gesteld in een ministeriële regeling. Dit is het besluit registers 
kinderopvang en buitenlandse kinderopvang. In dit besluit is de exacte regelgeving te vinden. 
 
Hoe zit het met leges? 
Gemeenten hebben het recht om leges te heffen over diensten die zij verlenen waar een derde partij 
voordeel mee kan behalen (zie daarvoor ook de website van de VNG). Ongeveer een derde van de 
gemeenten in Nederland heft leges bij inschrijving in het LRKP. Die bedragen variëren fors. Argument 
van gemeenten om leges te heffen is dat zij onvoldoende Rijksbijdrage om hun inspectie- en 
toezichtstaak uit te voeren. Vaak gaat het hier om een bezuinigingsmaatregel of extra inkomsten 
voor een gemeente. 
Dit alles betekent concreet dat een gemeente kosten in rekening kan brengen wanneer een locatie 
wordt ingeschreven in het LRKP, wanneer een locatie verhuist en wanneer er een houderwijziging is. 
 
Wie is de houder in het geval van de VOG rechtspersoon in het kader van een aanvraag voor het 
LRKP? 
De houder is de hoogste entiteit van de organisatie (het moederbedrijf van de holding). Daarvoor 
moet dan ook een VOG rechtspersonen worden aangevraagd. 
 
Waar kan ik terecht met vragen over mijn inschrijving in het LRKP? 
De gemeente waarin de locatie gevestigd is kan daar meer over vertellen. 
 
Heb je vragen, neem contact met ons op: 085-021 85 00 of info@bmko.nl 

 

De Branchevereniging Maatschappelijke Kinderopvang (BMK) is een jonge en sterke 

organisatie. Opgericht in april 2016 vanuit een gedeelde visie op kinderopvang, 

bestaat de BMK uit kinderopvangorganisaties die kinderopvang zien als een 

maatschappelijke opdracht, waarin het welzijn en de ontwikkeling van     kinderen 

centraal staan. De BMK wil dat kinderopvang een basisvoorziening wordt voor alle 

kinderen van nul tot en met twaalf jaar.  
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