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Bij brief van 29 juni 2009 kreeg het College bescherming persoonsgegevens (CBP) het verzoek om 
ingevolge artikel 51, tweede lid, Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) te adviseren over het 
ontwerpbesluit aanvraag aanvang exploitatie kinderopvangvoorzieningen en inrichting register 
kinderopvang. Het ontwerpbesluit dient ter uitvoering van de artikelen 5, derde lid 
(uitlooptermijn registratie), 45 vierde lid (de bij de aanvraag tot exploitatie opvangvoorzieningen 
te verstrekken gegevens) en 47a, tweede lid (inrichting opvangregister door de Minister van 
OC&W) Wet kinderopvang (Wko). 
 
Met het navolgende advies voldoet het CBP aan uw verzoek. 
 
Op grond van de Wko dient de aanvraag aanvang exploitatie kinderopvangvoorziening te 
worden ingediend bij het college van burgermeester en wethouders van de gemeente van 
vestiging door een natuurlijk persoon of rechtspersoon. In het conceptbesluit is nader bepaald 
welke gegevens de aanvrager moet overleggen bij zijn verzoek. De GGD verricht na ontvangst 
van de aanvraag een onderzoek bij de betreffende kinderopvangvoorziening. Voldoet de 
voorziening aan de wettelijke vereisten, dan wordt deze voorziening opgenomen in het register 
van de gemeente en in het landelijk register kinderopvang. Tegelijk met de beschikking wordt een 
uniek nummer vastgesteld waarmee de kinderopvangvoorziening in de registers kinderopvang is 
ingeschreven. Beide registers zijn openbaar. Het conceptbesluit regelt welke gegevens openbaar 
zijn. Dat zijn alle gegevens van de voorziening met uitzondering van het burgerservicenummer. 
Ook de wijze van openbaarheid bij het gemeentelijk en het landelijk register wordt in het 
conceptbesluit geregeld.  
 
Het conceptbesluit en de nota van toelichting geven aanleiding tot drie opmerkingen. 
 
1. Er wordt een nieuw nummer ingevoerd, namelijk het volgnummer kinderopvangvoorziening. 
Wanneer de opvangvoorziening een natuurlijk persoon betreft is dit nummer een 
persoonsnummer als bedoeld in artikel 24 Wbp. Een dergelijk nummer wordt slechts gebruikt ter 
uitvoering van de betreffende wet dan wel voor doeleinden bij de wet bepaald. De Wko bevat 
geen bepalingen die de invoering en het gebruik van het volgnummer kinderopvangvoorziening 
nader regelen.  
2. Er komen twee verschillende registers: een gemeentelijk en een landelijk. Uit de nota van 
toelichting wordt niet duidelijk wie voor de gemeentelijke registers de verantwoordelijke in de 
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zin van de Wbp zijn. In verschillende passages in de nota van toelichting wordt de indruk gewekt 
dat dit de Minister is. Naar het oordeel van het CBP ligt het voor de hand dat de colleges van 
burgemeester en wethouders de verantwoordelijke zijn voor de gemeentelijke registers en niet de 
Minister. Indien het de bedoeling is dat de Minister de verantwoordelijke is voor de gemeentelijke 
registers, dan dient dit nader te worden onderbouwd. 
3. De gemeentelijke registers zijn openbaar in die zin dat zij bij de gemeente raadpleegbaar zijn. 
Het landelijk register is openbaar en te raadplegen via internet. Het CBP vraagt zich af of alle 
gegevens met uitzondering van het burgerservicenummer openbaar moeten zijn via internet voor 
de burger. Een burger die een kinderopvangvoorziening zoekt, hoeft alleen maar te weten of de 
kinderopvangvoorziening is toegelaten en erkend en waar deze is gevestigd met de 
contactgegevens. Gegevens met betrekking tot de inschrijving bij de Kamer van Koophandel 
bijvoorbeeld zijn voor dit doel niet noodzakelijk en derhalve bovenmatig. 
 
Advies 
Het CBP adviseert u niet tot indiening van het voorstel over te gaan, dan nadat daarin met het 
vorenstaande rekening zal zijn gehouden. 
 
Ik vertrouw erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd. 
 
Hoogachtend, 
 
Het College bescherming persoonsgegevens, 
Voor het College, 
 
 
mw. mr. dr. J. Beuving 
collegelid 
 
 


