
BVOK: wat leren we uit de Kamerbrief van Wiersma? 
 
De Kamerbrief van staatssecretaris Wiersma is eruit, met een verlichtingspakket voor 
personeelsnood en werkdruk in de kinderopvang. Gaat het helpen? En wat leren we over de 
besliscultuur? 
 
De voorgestelde verlichting 
In het door SZW georganiseerde digitaal overleg hierover (17-11-2021, met BK, BMK, BVOK, 
BOinK, VWO, FNV, CNV en ook GGD GHOR en VNG) presenteert het ministerie de volgende 
voorstellen: 
• Tijdelijke wettelijke aanpassing: verruimen van de formatieve inzet van beroepskrachten 

in opleiding (BBL’ers), van 33% naar 50% èn deze meetellen als vaste gezichten.  
• Coulanceregeling vanwege overmacht, dus géén overtreding, voor: kwalificatie-eisen VE, 

vaste gezichtencriterium, 3-uursregeling, opvang in eigen stamgroep en vaste 
stamgroepruimtes.  

• Een coulance-bepaling in de wet en de IKK evalueren op (on)bedoelde effecten voor 
werk- en regeldruk.  

• Ondersteunen in arbeidsmarktbeleid, waaronder grotere contracten.  
 
Branche- en sectorpartijen zijn positief. GGD en VNG maken bezwaar: zij willen BBL’ers niet 
meetellen bij het VGC en wèl een overtreding geven bij overmacht, zichtbaar in de één-
oogopslagregistratie. En een duidelijk coulance-oogmerk: algemeen lucht bieden aan 
ondernemers, óf T&H die ‘rekening houdt’ met situaties.  
 
Status apartus: GGD en VNG domineren de besluitvorming  
SZW past in een apart overleg met GGD GHOR en VNG haar voorstellen aan naar hun eisen. 
Die aangepaste voorstellen stuurt SZW vlak voor een spoedoverleg met branche-en 
sectorpartijen (22-11-2021), die een half uur krijgen om erop te reageren. SZW concludeert 
vervolgens ten onrechte: er zijn geen zwaarwegende bezwaren dus dit wordt de Kamerbrief. 
Die bezwaren zijn er wèl maar kregen geen kans.  
 
Geen instemming 
Wiersma wil een eenstemmig plan van aanpak, met de handtekeningen van alle deelnemers. 
Die krijgt hij niet. SZW meldt hem dat zij ‘de belangrijkste partijen’ (de deelnemers) om een 
handtekening heeft gevraagd, maar niet dat zij deelnemer BVOK daarvan heeft uitgesloten. 
In de Kamerbrief wordt ook de CAO MKMB van BVOK niet genoemd, wel de CAO 
Kinderopvang. SZW adviseert Wiersma de Kamerbrief zonder medeondertekening te sturen, 
want anders ‘zullen partijen dit aangrijpen om de onderhandelingen opnieuw te starten’. De 
Kamerbrief is overwegend de GGD-GHOR aanpak vanaf 2020, terwijl SZW het bestempelt als 
een ‘delicaat evenwicht tussen belangen’, tot stand gekomen ‘na intensief overleg afgelopen 
week’.  
 
Zwaarwegende bezwaren 
Het aangepaste pakket is inconsistent, dubbelhartig en polariserend.  
 
Inconsistent: Overmacht maakt het opvolgen van regels onmogelijk. Tóch mag de GGD dit 
nu als overtreding noteren. Bij geldende regelgeving (artikel 8 van de Beleidsregel werkwijze 
toezichthouder) mag zij dat juist nìet bij door overmacht afwijken van het VGC en van de 
prikklok van de GGD bij de 3-uursregeling, dus logischerwijs ook niet bij andere overmacht.  
De formatieve inzet van BBL’ers wordt tot 50% verhoogd, maar meetellen van die formatief 
ingezette BBL’er als ‘vast gezicht’ is op wens van GGD en VNG geschrapt en nu rijp voor 



‘nadere verkenning’. Uitsluitend de gediplomeerde helft van de formatief vaste en 
vertrouwde gezichten meetellen als vast gezicht valt niet uit te leggen. Nota bene: GGD-
Amsterdam telt al vanaf 2020 een groepshulp mee! 
 
Dubbelhartig: De Kamerbrief spreekt van ‘verzachtende omstandigheden’ of ‘overmacht’. 
Dat zijn twee heel verschillende principes. De eerste doet een beroep op coulance van de 
GGD-inspecteur, maakt het oordeel individu-afhankelijk. De tweede is een juridisch 
algemeen geldend principe: de niet-toerekenbare onmogelijkheid een verplichting na te 
komen, waardoor de persoon in kwestie (rechtspersoon of natuurlijk persoon) van deze 
verplichting bevrijd wordt. Het uitgangspunt is dat “niemand gehouden is tot het 
onmogelijke” en er dus “geen verplichting is het onmogelijke te doen.” 
Van ondernemers en werknemers in de kinderopvang wordt het onmogelijke gevraagd: 
zonder voldoende personeel toch aan wettige verplichtingen voldoen. Tijdelijke bevrijding 
daarvan is juridisch gerechtvaardigd en menselijk noodzakelijk. Juridisch is niet relevant of 
die overmacht acuut optreedt dus niet voorzienbaar is. Ook aanhoudende overmacht telt.  
Zelfs als ‘overmacht’ toch het uitgangspunt blijft, zij de branche gewaarschuwd: wat gaat 
gelden als maat daarvoor? SZW, GGD en VNG zullen uitgaan van ‘acuut’ en ‘onvoorzien’, 
want dat staat zo in het SZW-voorstel (niet in de Kamerbrief!). Alles gaat afhangen van deze 
dubbelhartigheid en die zal aan de voordeur van de ondernemers worden ingekleurd door 
individuele GGD-inspecteurs.  
 
Polariserend: Het pakket zet partijen tegen elkaar op, door de dubbelhartigheid maar ook 
door de negatieve kijk op ondernemers: uit op financieel gewin waar en zodra het kan. Dus 
moet de ondernemer (wéér) een plan maken, dat hij/zij (wéér) moet bespreken met 
personeel, klanten en de GGD-inspecteur. Zo wordt de inzet controleerbaar (‘aantoonbaar’ 
genoemd) want voor je het weet is er misbruik. Of zoals BOinK het zegt: elke tiende 
ondernemer is bewust fout.  
SZW schrijft: ‘we moeten signalen in de gaten houden en regelmatig met elkaar delen zoals 
rapporten van GGD en signalen van sectorpartijen’, dus vakbonden. Aan Wiersma schrijft 
SZW zelfs een Meldpunt te overwegen (FNV-meldpunt bestaat al). De Kamerbrief kuist dit 
tot: we gaan ‘regelmatig signalen uitwisselen’, waarbij elke oncontroleerbare melding van 
vakbondsleden voor SZW kennelijk geldt als betrouwbaar signaal.  
Dat roept het beeld op van de zwarte lijst van de belastingdienst, de Fraude Signalerings 
Voorziening, met een kwart miljoen namen van burgers/ondernemers. Een ‘vergaarbak’ van  
‘zelden als juist bewezen’ en soms ‘wraakzuchtige’ ‘meldingen’, aldus Aleid Wolfsen 
(Autoriteit Persoonsgegevens). En van de vele gedupeerden in de toeslagenaffaire, 
slachtoffers van ‘signalen’ zonder bewijzen. Immers, ook voor grote aantallen foute 
ondernemers is nog nooit enig bewijs geleverd. Het dader-denken dat al jaren regel-
ontduiking uit financieel oogmerk suggereert, is hardnekkig. Uit de toeslagenaffaire en de 
zwarte lijst is geen lering getrokken.   
 
 


