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Onderwerp: Inschrijven gastouder 
 
Beste <meneer/mevrouw + achternaam>, 
 
U vroeg ons op <datum> of <naam gastouderopvang> met een gastouderopvang mag starten.  
   
Besluit   
<Naam gastouderopvang> krijgt toestemming om vanaf <datum> te starten met de gastouderopvang 
voor <aantal> kinderen.  
 
Waarom dit besluit  
Het is belangrijk dat <naam gastouderopvang> aan alle regels voldoet. Daarom vroegen wij de GGD om 
onderzoek te doen. De GGD heeft de resultaten van het onderzoek opgeschreven in het 
inspectierapport van <datum>. De GGD vindt dat <naam gastouderopvang> op dit moment voldoet aan 
alle regels. Daarom krijgt <naam gastouderopvang> toestemming van ons om te starten. 
   
Registratie gastouderopvang  
In de bijlage bij deze brief staat hoe <naam gastouderopvang> staat geregistreerd in het Landelijk 
Register Kinderopvang. Kloppen deze gegevens niet? Neem dan contact met ons op.  
   
Personenregister kinderopvang 
Het is belangrijk dat alle personen van 18 jaar en ouder die op <adres> wonen of heel vaak aanwezig 
zijn voor de start van de gastouderopvang staan ingeschreven en gekoppeld zijn in het Personenregister 
kinderopvang. U leest hier meer over in de bijlage bij deze brief.  
 
Bent u het niet eens met dit besluit  
Dan kunt u bezwaar maken. In de bijlage bij deze brief staat hoe u dat kunt doen.  
 
Heeft u vragen 
Dan kunt u ons bellen of mailen. Dit kan via <telefoonnummer> of <e-mailadres>.   
 
Veel succes met de gastouderopvang. 
 
Met vriendelijke groet,  
namens het college van burgemeester en wethouders van <naam gemeente>,   
 
<Naam medewerker> 
<Functie medewerker> 
 

<Naam gemeente> 
<Adres> 

<Postcode + plaats> 
 

Datum: <datum> 
Kenmerk: <kenmerk> 
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BIJLAGE 
 
Hoe staat de gastouderopvang geregistreerd  
<Naam gastouderopvang> staat met de volgende gegevens ingeschreven in het Landelijk Register 
Kinderopvang:    
Naam gastouderopvang:  <Naam gastouderopvang>     
Soort opvang:     Voorziening Gastouderopvang  
Opvangadres:     <Adres>     
Woonadres:     <Adres> 
Aantal kindplaatsen:    <Aantal> 
Registratienummer:    <Nummer> 
Geregistreerd vanaf:    <Datum> 
Bemiddelend gastouderbureau:  <Naam bemiddelend gastouderbureau>  
 
Kloppen deze gegevens niet? Neem dan contact met ons op.  
 
Wat u verder nog moet weten 
Personenregister kinderopvang 
Het is belangrijk dat alle personen van 18 jaar en ouder die op <adres> wonen of heel vaak aanwezig 
zijn voor de start van de gastouderopvang staan ingeschreven en gekoppeld zijn in het Personenregister 
kinderopvang.  
 
Inschrijven kan via www.duo.nl/particulier/personenregister-kinderopvang/inschrijven.jsp.  
 
Wijzigingen doorgeven 
U bent als bemiddelend gastouderbureau verplicht om wijzigingen van de ingeschreven gegevens van 
de gastouderopvang direct aan ons door te geven.  
 
Controle GGD 
De GGD kan door een steekproef onderzoeken of deze gastouderopvang zich aan alle regels houdt.  
 
Bent u het niet eens met dit besluit   

U kunt binnen 6 weken bezwaar maken. Stuur voor <datum> uw bezwaar naar:    

 
<Naam gemeente> 
<Postbusnummer of antwoordnummer> 
<Postcode en plaats> 
   
In het bezwaar moet staan:   

• Uw naam   
• Uw adres   
• Uw handtekening   
• De datum   
• Waartegen en waarom u bezwaar maakt   

 
 
  

http://www.duo.nl/particulier/personenregister-kinderopvang/inschrijven.jsp
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Waar staat dit in de regels  
In artikel 1.47, 1.48d en 1,56b lid 3 van de Wet kinderopvang staan de regels die wij gebruikt hebben 
voor dit besluit. U vindt deze regels op wetten.overheid.nl.   

http://www.wetten.overheid.nl/

