Voorstel van wet [[ ]]
tot wijziging van de Wet kinderopvang in verband met het opnemen van regels voor
ouderparticipatiecrèches
Allen die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:
Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat het wenselijk is regels te stellen inzake de
ouderparticipatiecrèches, teneinde te bewerkstelligen dat ouderparticipatiecrèches hun
bestaansrecht behouden;
Zo is het dat Wij, de Afdeling advisering van de Raad van State gehoord, en met
gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij
goedvinden en verstaan bij deze:
Artikel I
De Wet kinderopvang wordt als volgt gewijzigd:
A
In artikel 1.1, eerste lid, worden in de alfabetische rangschikking de volgende
begripsomschrijvingen ingevoegd:
ouderparticipatiecrèche: een voorziening waar ouderparticipatieopvang plaatsvindt, niet
zijnde het woonadres van een ouder;
ouderparticipatieopvang: kinderopvang die onbezoldigd wordt verzorgd uitsluitend door
ten minste één ouder van elk van de kinderen die in de ouderparticipatiecrèche wordt
opgevangen;
participerende ouder: ouder die ouderparticipatieopvang verzorgt;.
B
In artikel 1.5 wordt onder vernummering van het tweede lid tot derde lid een lid
ingevoegd, luidende:
2. Indien het ouderparticipatieopvang in een geregistreerde ouderparticipatiecrèche
betreft heeft een ouder in afwijking van het eerste lid slechts aanspraak op een
kinderopvangtoeslag in de door hem of zijn partner te betalen kosten, indien het college
positief heeft beslist op de aanvraag, bedoeld in artikel 1.60b, eerste lid.
C
Na artikel 1.6a wordt een artikel ingevoegd, luidende:
Artikel 1.6b
In afwijking van artikel 1.5, tweede lid, heeft een ouder, die bezoldigd werkzaamheden
verricht in de ouderparticipatiecrèche, geen aanspraak op een kinderopvangtoeslag in de
door hem of zijn partner te betalen kosten van ouderparticipatieopvang in een
geregistreerde ouderparticipatiecrèche.
D

In de artikelen 1.45, derde lid, wordt “de bij of krachtens de artikelen 1.48d, tweede en
derde lid, en 1.49 tot en met 1.59 gestelde regels” vervangen door “de bij of krachtens
de artikelen 1.48d, tweede en derde lid, 1.49 tot en met 1.59 en 1.60a gestelde regels”.
E
Artikel 1.46 wordt als volgt gewijzigd:
1. In het eerste lid wordt “de bij of krachtens de artikelen 1.48d, tweede en derde lid, en
1.49 tot en met 1.59 gestelde regels” vervangen door “de bij of krachtens de artikelen
1.48d, tweede en derde lid, 1.49 tot en met 1.59 en 1.60a gestelde regels”.
2. In het vijfde lid wordt “de bij of krachtens de artikelen 1.47, eerste lid, en 1.49 tot en
met 1.59 gestelde regels” vervangen door “de bij of krachtens de artikelen 1.47, eerste
lid, 1.49 tot en met 1.59 en 1.60a gestelde regels”.
F
Aan artikel 1.47b wordt een lid toegevoegd luidende:
5. In afwijking van het derde lid wordt het unieke nummer van een
ouderparticipatiecrèche opgenomen in het landelijk register kinderopvang, nadat het
college positief heeft beslist op de aanvraag, bedoeld in artikel 1.60b, eerste lid.
G
In artikel 1.48, tiende lid, wordt “artikelen 1.45 tot en met 1.47b en 1.48d tot en met
1.60” vervangen door “de artikelen 1.45 tot en met 1.47b, 1.48d tot en met 1.60 en
1.60a”.1
H
In artikel 1.50, derde lid, wordt onder verlettering van de onderdelen b tot en met e tot
onderdelen c tot en met f een onderdeel ingevoegd, luidende:
b. de participerende ouder;.
I
Artikel 1.57 wordt als volgt gewijzigd:
1. Het eerste lid komt te luiden:
1. Indien sprake is van ouderparticipatieopvang worden voor de toepassing van het
bepaalde bij of krachtens artikel 1.50, eerste en tweede lid, en artikel 1.50b
participerende ouders gelijkgesteld met beroepskrachten.
2. Het tweede lid komt te luiden:
2. Indien sprake is van ouderparticipatieopvang wordt voor de toepassing van het
bepaalde bij of krachtens artikel 1.50, eerste lid en tweede lid, onderdeel j, indien het
een participerende ouder of ouder betreft de participerende ouder of ouder gelijkgesteld
met een pedagogische beleidsmedewerker .
3. Het derde lid tot en met het zesde lid vervallen.
J
Na afdeling 3 wordt een afdeling ingevoegd, luidende:

1

In artikel XVI van het wetsvoorstel Verzamelwet SZW 2020 wordt in artikel 1.48, tiende lid, van
de Wet kinderopvang “1.48c tot en met 1.60a” vervangen door “1.48d tot en met 1.60”.
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Afdeling 3a. Vrijstellingen
Artikel 1.60a
1. Bij algemene maatregel van bestuur wordt met betrekking tot
ouderparticipatiecrèches vrijstelling verleend van het bepaalde bij of krachtens artikel
1.50, eerste lid, en tweede lid, onderdelen b en e, voor zover het betreft de
herkenbaarheid van personen en het bepaalde bij of krachtens artikel 1.58, vijfde lid.
2. Aan een vrijstelling kunnen beperkingen worden gesteld en voorschriften worden
verbonden.
K
Artikel 1.60b
1. Het college besluit op verzoek van de houder van een ouderparticipatiecrèche of de
exploitatie van de ouderparticipatiecrèche plaatsvindt in overeenstemming met de bij of
krachtens de artikelen 1.47, eerste lid, 1.48d, tweede en derde lid, en 1.49 tot en met
1.59, en artikel 1.60a gestelde regels en of anderszins niet is gebleken van feiten en
omstandigheden die op het tegendeel duiden. Het college betrekt hierbij de
onderzoeken, bedoeld in artikel 1.62, eerste en tweede lid.
2. Uiterlijk tien weken na ontvangst van de aanvraag beslist het college op de aanvraag,
maar niet eerder dan op de dag waarop een bij algemene maatregel van bestuur te
bepalen termijn is verstreken na de datum van ingang van de toestemming tot
exploitatie van de ouderparticipatiecrèche, bedoeld in artikel 1.46, tweede lid.
3. Een aanvraag als bedoeld in het eerste lid wordt niet in behandeling genomen, indien
deze meer dan 10 weken voor de afloop van de termijn, bedoeld in het derde lid, is
ingediend.
4. Met toepassing van artikel 28, eerste lid, laatste zinsnede, van de Dienstenwet is
paragraaf 4.1.3.3. van de Algemene wet bestuursrecht niet van toepassing op een
aanvraag als bedoeld in het eerste lid.
L
In artikel 1.61, eerste lid, onderdeel a, wordt “en de artikelen 1.49 tot en met 1.59”
vervangen door “, 1.49 tot en met 1.59 en 1.60a”.
M
Artikel 1.62 wordt als volgt gewijzigd:
1. In het eerste en het tweede lid wordt “en 1.49 tot en met 1.59” vervangen door “1.49
tot en met 1.59 en 1.60a”.
2. In het vierde lid wordt na “1.49 tot en met 1.59,” ingevoegd “1.60a,”.
N
In artikel 1.63, tweede lid, wordt “en 1.49 tot en met 1.59” vervangen door “1.49 tot en
met 1.59 en 1.60a”.
O
In artikel 1.65, eerste lid, wordt “en 1.49 tot en met 1.59” vervangen door “1.49 tot en
met 1.59 en 1.60a”.
P
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In artikel 1.66, tweede lid, wordt “en 1.49 tot en met 1.59” vervangen door “1.49 tot en
met 1.59 en 1.60a”.
Q
In artikel 1.72, eerste lid, wordt “en 1.49 tot en met 1.59” vervangen door “1.49 tot en
met 1.59 en 1.60a”.
R
In hoofdstuk 3, paragraaf 1, wordt na artikel 3.2 een artikel toegevoegd, luidende:
Artikel 3.2a
Artikel 1.5, tweede lid, is niet van toepassing, indien het ouderparticipatieopvang in een
geregistreerde ouderparticipatiecrèche betreft, die op het tijdstip van inwerkingtreding
van de wet van
tot wijziging van de Wet kinderopvang in
verband met het opnemen van regels voor ouderparticipatiecrèches (Stb.
)
vanaf de door het college bepaalde ingang van de toestemming tot exploitatie al langer
dan de termijn, bedoeld in artikel 1.60b, derde lid, worden geëxploiteerd.
Artikel II
Deze wet treedt in werking op een bij koninklijk besluit te bepalen tijdstip.
Lasten en bevelen dat deze in het Staatsblad zal worden geplaatst en dat alle
ministeries, autoriteiten, colleges en ambtenaren die zulks aangaat, aan de nauwkeurige
uitvoering de hand zullen houden.

De Staatssecretaris van Sociale Zaken
en Werkgelegenheid,

T. van Ark
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