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Het onderzoek
Onderzoeksopzet

Dit onderzoek is uitgevoerd op grond van artikel 1.62 lid 4 van de Wet kinderopvang. Het betreft
een onaangekondigd incidenteel onderzoek.

Beschouwing

Algemeen
Gastouderbureau Bij Monique is sinds juli 2016 ingeschreven in het Landelijk Register
Kinderopvang. Het Gastouderbureau is gevestigd in de gemeente Boxtel. Bij het gastouderbureau
zijn 22 voorzieningen voor gastouderopvang aangesloten.
Tot 27 mei 2019 was GOB Bij Monique in de Kamer van Koophandel (KvK) ingeschreven als
eenmanszaak.
Per 27 mei 2019 is de houder/rechtsvorm gewijzigd naar een Vennootschap Onder Firma (V.O.F.)
met twee Vennoten.
Signaal
Op 21 juni 2019 ontvangt de GGD Flevoland van de gemeente Almere een signaal van een
houderwijziging bij GOB Bij Monique.
Uit de gegevens van de Kamer van Koophandel blijkt, dat GOB Bij Monique een
houderwisseling heeft gedaan. Het was een eenmanszaak en nu een Vennootschap Onder Firma.
Zo ver bekend is er geen wijzigingsverzoek ingediend. Onduidelijk is of het GOB zich in Almere
heeft gevestigd of nog in Boxtel is gevestigd.
De toezichthouder van de GGD Flevoland bezoekt op 27 juni 2019 de locatie Texelstraat 69 te
Almere (tot 5 juni 2019 was hier een voorziening voor gastouderopvang geregistreerd). De
bemiddelingsmedewerker (vennoot van de nieuwe V.O.F.) is aanwezig.
Conclusie
De houder heeft nagelaten de houderwijziging door te geven aan het college waar GOB Bij Monique
is gevestigd.
Op donderdag 27 juni 2019 heeft de toezichthouder van de GGD Flevoland het signaal gedeeld met
de toezichthouder van de GGD Hart voor Brabant. Op 2 juli 2019 geeft de toezichthouder van de
GGD Hart voor Brabant aan het signaal te hebben opgepakt.

Advies aan College van B&W

De toezichthouder adviseert het college om te handhaven conform handhavingsbeleid.
De GGD Hart voor Brabant zal een onderzoek instellen naar de houderwijziging.
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Observaties en bevindingen

Registratie en wijzigingen
Onder de Wet kinderopvang (Wko) gelden eisen voor het beheren/exploiteren van een
kindercentrum (waaronder gastouderbureau) dat bedrijfsmatig of anders dan om niet, gedurende
de opvang verzorging en opvoeding biedt aan kinderen in de leeftijd van 0 jaar tot de eerste dag
van de maand waarop het voortgezet onderwijs voor die kinderen begint.
De houder van een gastouderbureau doet van een wijziging in de daartoe aangewezen gegevens
onverwijld mededeling.

Wijzigingen
Op 21 juni 2019 ontvangt de GGD Flevoland van de gemeente Almere een signaal een
houderwijziging bij GOB Bij Monique.
De toezichthouder van de GGD Flevoland bezoekt op 27 juni 2019 de locatie Texelstraat 69 te
Almere (tot 5 juni 2019 was hier een voorziening voor gastouderopvang geregistreerd).
De bemiddelingsmedewerker (vennoot van de nieuwe V.O.F) is aanwezig. Zij geeft aan dat de
Texelstraat 69 te Almere het correspondentieadres is en GOB Bij Monique gevestigd blijft op de
Brede Heide 11 te Boxtel.
De bemiddelingsmedewerker van GOB Bij Monique verklaart, dat zij er niet van op de hoogte was,
dat zij een wijzigingsverzoek moest indienen nu er een houderwijziging van een eenmanszaak naar
een V.O.F. heeft plaatsgevonden.
Conclusie
De houder heeft nagelaten de houderwijziging door te geven aan het college waar GOB Bij Monique
is gevestigd.
Uit bovenstaande constatering(en) / bevindingen blijkt dat aan de volgende voorwaarde niet is
voldaan:
De houder van een gastouderbureau doet van een wijziging in de daartoe aangewezen gegevens
onverwijld mededeling aan het college, nadat deze wijziging hem bekend is geworden. Hierbij
verzoekt de houder de gegevens te wijzigen.
(art 1.47 lid 1 Wet kinderopvang; art 7 lid 2 en 3 Besluit landelijk register kinderopvang, register
buitenlandse kinderopvang en personenregister kinderopvang)
Gebruikte bronnen





Interview houder gastouderbureau (vennoot V.O.F. GOB Bij Monique
(bemiddelingsmedewerker))
Landelijk Register Kinderopvang
Uittreksel KvK 21 juni 2019 KvK-nummer 55034322 eenmanszaak
Uittreksel KvK 21 juni 2019 KvK-nummer 74950967 V.O.F.

Personeel
Onder de Wet kinderopvang gelden eisen voor verklaringen omtrent het gedrag (VOG) en
registratie in het Personenregister Kinderopvang (PRK).
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Verklaring omtrent het gedrag en personenregister kinderopvang
De toezichthouder heeft via het Landelijk Register Kinderopvang (LRK) het
Personen Register Kinderopvang (PRK) geraadpleegd. Het was een eenmanszaak en nu een V.O.F.
De VOG-verificatie kan niet worden uitgevoerd, omdat de gegevens niet overeenkomen met de KvK
gegevens.
Op 27 juni 2019 heeft de toezichthouder van de GGD Flevoland de
bemiddelingsmedewerker (vennoot) gevraagd of er van de nieuwe houder V.O.F. een VOG
Rechtspersoon kan worden overlegd. Deze kan niet overlegd worden.
Conclusie
De nieuwe houder kan geen geldige VOG Rechtspersoon overleggen. Er is geen inschrijving in het
PRK van de nieuwe houder en vennoten.
Uit bovenstaande constatering(en) / bevindingen blijkt dat aan de volgende voorwaarde niet is
voldaan:
In het bezit van een verklaring omtrent het gedrag zijn:
a. de houder of voorgenomen houder van een gastouderbureau;
b. de personen die werkzaam zijn bij een onderneming waarmee de houder een gastouderbureau
exploiteert of daarvoor beschikbaar zijn.
Voor zover het natuurlijke personen betreft is eenieder ingeschreven in het personenregister
kinderopvang.
(art 1.56 lid 3 Wet kinderopvang)
Gebruikte bronnen




Interview houder gastouderbureau (vennoot V.O.F. GOB Bij Monique
(bemiddelingsmedewerker))
Personen Register Kinderopvang
Landelijk Register Kinderopvang
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Overzicht getoetste inspectie-items
Registratie en wijzigingen
Wijzigingen
De houder van een gastouderbureau doet van een wijziging in de daartoe aangewezen gegevens
onverwijld mededeling aan het college, nadat deze wijziging hem bekend is geworden. Hierbij
verzoekt de houder de gegevens te wijzigen.
(art 1.47 lid 1 Wet kinderopvang; art 7 lid 2 en 3 Besluit landelijk register kinderopvang, register
buitenlandse kinderopvang en personenregister kinderopvang)

Personeel
Verklaring omtrent het gedrag en personenregister kinderopvang
In het bezit van een verklaring omtrent het gedrag zijn:
a. de houder of voorgenomen houder van een gastouderbureau;
b. de personen die werkzaam zijn bij een onderneming waarmee de houder een gastouderbureau
exploiteert of daarvoor beschikbaar zijn.
Voor zover het natuurlijke personen betreft is eenieder ingeschreven in het personenregister
kinderopvang.
(art 1.56 lid 3 Wet kinderopvang)
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Gegevens voorziening
Opvanggegevens

Naam voorziening
Website
Vestigingsnummer KvK
Aantal kindplaatsen

Gegevens houder

Naam houder
KvK nummer
Aansluiting geschillencommissie

: Gastouderbureau Bij Monique
: http://www.gastouderbureaubijmonique.nl
: 000034611673
:

: Marnix Leonard Bos
: 55034322
: Ja

Gegevens toezicht
Gegevens toezichthouder (GGD)
Naam GGD
Adres
Postcode en plaats
Telefoonnummer
Onderzoek uitgevoerd door

:
:
:
:
:

GGD Flevoland
Postbus 1120
8200BC LELYSTAD
088-0029910
L. Karssen

Gegevens opdrachtgever (gemeente)
Naam gemeente
Adres
Postcode en plaats

Planning

Datum inspectie
Opstellen concept inspectierapport
Zienswijze houder
Vaststelling inspectierapport
Verzenden inspectierapport naar houder
Verzenden inspectierapport naar
gemeente
Openbaar maken inspectierapport

: Boxtel
: Postbus 10000
: 5280DA BOXTEL

:
:
:
:
:
:

27-06-2019
04-07-2019
16-07-2019
25-07-2019
25-07-2019
25-07-2019

:
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Bijlage: Zienswijze houder gastouderbureau
De zienswijze betreft een reactie van de houder op de inhoud van het inspectierapport.
Zienswijze gastouderbureau Bij Monique
Op 27 mei j.l. hebben wij van de eenmanszaak een VOF gemaakt bij de KVK.
Het is nooit de bedoeling geweest om een nieuwe vestiging te maken voor het gastouderbureau in
Almere, dit is een fout geweest bij de KVK. Dit hebben wij direct, met terugwerkende kracht op 27
mei 2019 aangepast. Deze vestiging heeft dan ook niet bestaan en is rechtgetrokken. Daarmee is
volgens ons de overtreding niet meer van kracht.
Voorafgaand aan het wijzigen van de rechtsvorm hebben wij op verschillende manieren informatie
gezocht.
We hebben twee maal uitvoerig gesproken met de KVK wat allemaal de consequenties zijn van een
VOF, we hebben met de belastingdienst gebeld en hebben op internet opgezocht wat we allemaal
moeten doen voor het gastouderbureau. Nergens hebben wij informatie gevonden over wijziging
LRK en over het personen register kinderopvang. We hebben alleen begrepen dat er een nieuw
KVK nummer zou zijn en dat we deze op de contracten en website moesten aanpassen, dat hebben
we dan ook meteen gedaan.
We hebben zelfs op 27 mei in de ochtend inspectie gehad van de GGD Brabant en ook aangegeven
dat we die middag de rechtsvorm naar VOF gingen wijzigen bij de KVK. Niemand heeft ons
gewezen op het wijzigingsformulier en het personenregister, dit hebben wij tijdens meerdere
zoekopdrachten ook niet teruggevonden. Wij begrijpen dat het onze verantwoordelijkheid is en
hebben voor ons gevoel ook gedaan wat we konden om informatie in te winnen.
Zodra we erachter kwamen dat we dit hadden moeten doen hebben we direct alles in gang gezet
om het zo snel mogelijk recht te trekken.
Op 27 Juni kwam de GGD Flevoland langs
Op 1 juli hebben wij de toezichthouder van GGD Brabant gebeld, voicemail ingesproken.
Op 3 Juli belde de toezichthouder van de GGD Brabant ons terug en begrepen we wat de stappen
waren die we moeten zetten. We hebben direct E herkenning omgezet en een VOG aangevraagd op
dezelfde 3 juli.
Op 11 Juli is het VOG binnengekomen en hebben wij op 12 juli het wijzigingsformulier voor het LRK
ingevuld en verstuurd.
Het is voor ons nu afwachten tot het Wijzigingsformulier is verwerkt, dan staan we weer goed in
het Landelijk register en dan zullen we alle gastouders opnieuw koppelen aan ons nieuwe KVK
nummer.
Wij balen ontzettend van de situatie en hopen dat u inziet dat wij alles naar eer en geweten
hebben gedaan en ook zo snel mogelijk alles in gang hebben gezet om het recht te trekken.
Met vriendelijke groet,
Gastouderbureau Bij Monique
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