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Inleiding

Strategische ontwikkelingen

Werkwijze

Samenstelling Klachtenkamer in 
2013

Aansluitingen in 2013

De stichting Klachtencommissie Kinderopvang is een zelfstandige organisatie die als doel heeft de 
klachtenregelingen die voortkomen uit de Wet Kinderopvang uit te voeren:
• De Klachtencommissie (hierna KC) voor de externe klachtbehandeling van klachten van individuele ouders 
• De Klachtenkamer (hierna KK) voor de externe klachtbehandeling van klachten van oudercommissies
Dit verslag geeft een kort overzicht van de ontwikkelingen in 2013, de werking en samenstelling van de 
commissies en de klachten die in 2013 zijn ontvangen.

In 2014/15 zal een wetswijziging worden doorgevoerd die veranderingen in het klachtrecht tot stand brengt.
In opdracht van BOinK (Belangenorganisatie van ouders in de kinderopvang) en mede ten behoeve van 
de Brancheorganisatie Kinderopvang en MO-groep (verder Convenantpartijen genoemd) heeft sKK een 
onderzoek laten uitvoeren naar de huidige werking van het klachtrecht in de kinderopvang. Op basis daarvan 
zijn de scenario’s aangegeven voor één klachtinstantie die adviseert en informeert en die in geschillen 
mogelijk bindende uitspraken kan doen. De Convenantpartijen en het Ministerie SZW zullen in 2014 tot 
overeenstemming komen met betrekking tot het nieuwe model. Vervolgens zal een informatiecampagne 
gestart worden ten behoeve van alle kinderopvangorganisaties. 

De leden van de Klachtenkamer zijn benoemd door de convenantpartijen (Brancheorganisatie Kinderopvang 
en BOinK) en de voorzitter is, na overleg met convenantpartijen, benoemd door sKK. De voorzitter van de 
Klachtenkamer is jurist; daarnaast is minimaal een van de andere leden jurist. De Klachtenkamer wordt bij 
de uitvoering ondersteund door een ambtelijk secretaris. De Klachtenkamer behandelt klachten volgens de 
in het reglement Klachtenkamer Oudercommissie Kinderopvang vastgestelde werkwijze. Dit reglement blijft 
ongewijzigd tot nieuwe wetgeving met betrekking tot klachten van kracht is.
Klachten of bezwaren van organisaties op uitspraken van de Klachtenkamer worden behandeld door het 
bestuur van sKK. Het bestuur toetst of procedureel juist is gehandeld, niet inhoudelijk.

Voorzitter, benoemd door sKK  Dhr. mr. J.J.H. Bruinsma
Lid, benoemd door de werkgevers Mw. mr. S.A.M.F. Sjoukes
    Mw. mr. A.J. Kattenwinkel
Lid, benoemd door BOinK  Drs. Th. Blom
    Mw. mr. M. Sedee 
Ambtelijk secretaris  drs. H. Grachten

In onderstaand overzicht treft u gegevens aan over de bij sKK aangesloten organisaties:
Het totaal aantal aangesloten organisaties (houders) is in 2013 vrijwel gelijk gebleven. Echter het aantal 
fte’s is gedaald met 8,75 %. (in 2012 ook met 8%) Het aantal locaties is gestegen met 2,7 %. Ondanks het 
feit dat de kinderopvangsector te maken heeft met een daling van het aantal kinderen en er afgelopen jaar 
weer faillissementen hebben plaatsgevonden, blijft het aantal nieuwe organisaties en locaties stijgen maar 
daalt het aantal medewerkers. Deze stijging van houders bestaat voornamelijk uit kleinschalige opvang. De 
vraaguitval in de kinderopvang is ook bij sKK te merken geweest.K
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Aangesloten voor 2013 2012

Houders Houders Fte’s Houders Locaties Houders Houders Fte’s Houders Locaties

Totaal KC KC KK KK Totaal KC KC KK KK

KC+KK 2222 34.023 2222 8085 2125 2125 36.502 2125 7636

Alleen KC 153 850 217 217 1718

Alleen KK 51 343 63 63 570

Totaal 2426 34.873 8428 2405 2342 38.220 2188 8206
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Klachten in 2013

Onderwerpen en klachtgronden

Bindend advies

De gegevens van alle bij de Klachtenkamer aangesloten organisaties zijn terug te vinden op de website: 
www.klachtenkamer.nl. Dit biedt controlerende instanties als inspecteurs kinderopvang van de GGD de 
mogelijkheid te controleren of organisaties met de juiste gegevens zijn aangesloten.
Organisaties zijn zelf verantwoordelijk voor het doorgeven van wijzigingen. 

Doordat de sKK sterk stuurt in de kosten worden ook in 2014 de kosten voor aansluiting niet verhoogd. O.a. 
door digitale verzending van facturen, de digitale folder op de website en het aanleveren van de jaaraffiche 
2014 digitaal.

In 2013 hebben 9 oudercommissies klachten ingediend tegen 6 houders. Er zijn 2 klachtmeldingen uit 2012 die 
in 2013 zijn behandeld. De behandeling van 3 klachten uit 2013 loopt door in 2014.

De behandelde klachten hadden vooral betrekking op adviestrajecten over de wijziging van de tarieven. 
Daarnaast is één klacht behandeld over de haal- en brengtijden.

Uitspraken en adviezen van de Klachtenkamer zijn alleen bindend indien de houder en de oudercommissie 
voor aanvang van de behandeling door de Klachtenkamer hebben verklaard dat zij de uitspraak als bindend 
advies zullen opvolgen.
Alle houders hebben op voorhand verklaard de uitspraak van de van de Klachtenkamer niet als bindend advies 
te aanvaarden.

Alle uitspraken staan geanonimiseerd op de website: www.skkjaarverslagen.nl.
Hierna volgt het overzicht van de klachten. 

2013 2012

aantal ontvangen klachten 9 13

klachten uit 2012 2

melding 1 8

niet ontvankelijk 1

ingetrokken 1

behandeld 6 2

naar 2014 3

aantal 
klachtonderdelen

gegrond ongegrond niet 
ontvankelijk

houder heeft nagelaten advies te vragen 3 3

houder is onvoldoende gemotiveerd
afgeweken van het advies

4 3 1

houder heeft onvoldoende informatie
verschaft om een gefundeerd advies uit te
kunnen brengen
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KK 12-09

Onderwerp

Standpunt Oudercommissie

Standpunt houder

Bevindingen en oordeel

Klacht ontvangen op 16-11-2012 en ontvankelijk op 25-01-2013

Geen advies gevraagd

De houder heeft nagelaten om zijn voorgenomen besluit over de tarieven 2013 ter advisering voor te leggen 
aan de oudercommissie.

De oudercommissie stelt zich op het standpunt dat de houder in strijd heeft gehandeld met hetgeen de Wet 
Kinderopvang bepaalt over het adviesrecht van de oudercommissie. De oudercommissie is van mening dat - nu 
zij de Centrale Oudercommissie geen volmacht heeft gegeven om namens haar het adviesrecht over centrale 
aangelegenheden uit te oefenen – de houder het voorgenomen besluit over de prijswijziging moet voorleggen 
aan de oudercommissie. De houder laat - ook nadat hij op zijn verplichting is gewezen in het GGD inspectier-
apport, d.d. 1 september 2011 – na om de oudercommissie om advies te vragen.

De houder stelt zich op het standpunt dat hij het adviesrecht van ouders in de geest van de Wet Kinderopvang 
heeft gerespecteerd. Centrale aangelegenheden waarover adviesrecht is geregeld worden voorgelegd aan 
de Centrale Oudercommissie. Voorgenomen besluiten die adviesplichtig zijn en spelen op het niveau van de 
vestiging worden voorgelegd aan de decentrale oudercommissie. De houder is van mening dat het voorleggen 
van centrale aangelegenheden aan alle decentrale oudercommissies zal leiden tot divergerende adviezen 
en moeizame besluitvorming. Dit grijpt in op de systematiek van de bedrijfsvoering. De houder stelt zich op 
het standpunt dat dit niet de bedoeling van de wetgever kan zijn geweest met het wettelijk regelen van het 
adviesrecht.

Om zich een oordeel te vormen over de klacht heeft de Klachtenkamer onderzocht wat er in de vigerende 
regelgeving is geregeld over de medezeggenschap van ouders inzake de wijzigingen van de prijs van de 
kinderopvang. Tevens heeft de kamer onderzocht wat de houder en de oudercommissie hierover hebben 
geregeld. 

Artikel 60, lid 1, sub f van de Wet Kinderopvang bepaalt dat de houder de oudercommissie in de gelegen-
heid stelt advies uit te brengen over elk voorgenomen besluit met betrekking tot wijziging van de prijs van 
kinderopvang.

De Wet Kinderopvang bepaalt in artikel 58 dat de houder voor elke vestiging een oudercommissie dient in te 
stellen die tot taak heeft om hem te adviseren over de in artikel 60 van de Wet geregelde aangelegenheden. 
In de Wet wordt niet gesproken over de instelling van een centrale oudercommissie. Hieruit blijkt dat de 
wetgever het adviesrecht op vestigingsniveau heeft gelegd.

In de Memorie van toelichting op de Wet Kinderopvang, paragraaf 5.3, stelt de wetgever dat de oudercom-
missie functioneert op het niveau van de uitvoeringsorganisatie waar de ouders direct mee te maken hebben. 
Vervolgens wordt in deze paragraaf gesteld dat een houder, indien hij meerdere kindercentra exploiteert, 
een centrale oudercommissie kan laten functioneren, naast decentrale oudercommissies. Over een taakver-
deling tussen lokale oudercommissie en een centrale oudercommissie en over de wijze waarop deze moet 
worden geregeld is in de Wet Kinderopvang niets geregeld en in de Memorie van Toelichting wordt daarop niet 
ingegaan.

De Klachtenkamer concludeert hieruit het volgende. 
1. Het adviesrecht van de oudercommissie ligt op het niveau van de vestiging.
2. De houder van kindercentra mag de medezeggenschap van ouders naar eigen inzicht vorm geven, 
 zolang artikel 58, 59 en 60 van de Wet Kinderopvang, die op de medezeggenschap zien, in acht worden 
 genomen. 

De Klachtenkamer is van oordeel dat de houder niet in strijd handelt met de Wet Kinderopvang als hij voor 
het uitoefenen van het adviesrecht over centrale aangelegenheden - waaronder in deze casus: een wijziging 
van de prijs van de kinderopvang - een centrale oudercommissie in het leven roept. De legitimatie van de 
COC ligt er in dat decentrale oudercommissies het adviesrecht over de tussen de oudercommissie en de COC 
vastgelegde aangelegenheden hebben gemandateerd aan de COC.
 

Uitspraak

Reactie organisatie

KK 12-12

Onderwerp

Standpunt oudercommissie

Standpunt houder

De Klachtenkamer stelt vast dat het Reglement Oudercommissie van de houder niet voorziet in het adviesre-
cht over wijzigingen van de prijs van de kinderopvang. Onder artikel 6 van het Reglement Oudercommissie, 
dat ziet op het adviesrecht, is het wijzigen van de prijs niet opgenomen. Wel kan de oudercommissie met het 
formulier Machtigen van de centrale oudercommissie de COC mandateren om het adviesrecht over wijzigin-
gen van de prijs over te nemen. De medezeggenschapstructuur die door de houder wordt gehanteerd voorziet 
echter niet in de mogelijkheid dat de oudercommissie ervoor kiest om het adviesrecht over de prijswijziging 
niet te mandateren. In een dergelijke situatie vervalt dit recht in de visie van de houder kennelijk.

Indien een decentrale oudercommissie de COC niet mandateert, zoals in de onderhavige casus het geval is, 
blijft het adviesrecht conform de Wet Kinderopvang op het niveau van de betreffende vestiging. De Klachten-
kamer volgt de houder niet in zijn opvatting dat de door hem opgezette medezeggenschapstructuur conform 
de geest van de Wet Kinderopvang is. De Klachtenkamer is van oordeel dat de wettelijke bepaling prevaleert 
boven de praktische bezwaren die er aan kleven om - parallel aan het adviestraject met de COC - een advi-
estraject met een of meerdere decentrale oudercommissies te doorlopen. Het ligt op de weg van de houder 
dat hij voorgenomen besluiten over de wijziging van de prijs ter advisering voorlegt aan de decentrale ouder-
commissies die geen volmacht hebben verleend aan de COC.

Gegrond

De organisatie is blij met de vaststelling dat houder niet in strijd handelt met de Wet Kinderopvang als hij 
voor het uitoefenen van het adviesrecht over centrale aangelegenheden – waaronder in deze casus: een 
wijziging van de prijs van de kinderopvang – een centrale oudercommissie (COC) in het leven roept. Organi-
satie staat al jaren voor een goede ouderparticipatie, die transparant en werkbaar is ingericht en die op de 
juiste plek de juiste vragen/verantwoordelijkheden legt. Organisatie zal dan ook de huidige structuur, welke 
in het verleden in samenspraak met de ouders is opgesteld, op zorgvuldige wijze blijven hanteren waarbij 
zij locatievraagstukken voorlegt aan de OC’s en locatie overstijgende vraagstukken aan de COC. Hierbij is 
de COC gesprekspartner van de directie voor de centrale vraagstukken en is de clustermanager (en soms ook 
aangevuld met de regiomanager) contactpersoon voor de OC’s.

Rekening houden met de uitspaak zal organisatie de werkwijze bij het vragen van adviezen ten aanzien 
van het wijzigen van prijzen van haar dienstverlening aanvullen. Organisatie kent eenduidige tarieven voor 
dezelfde dienstverlening voor alle locaties. Derhalve is de adviesinstantie voor het tarievenbeleid de COC. 
Gedachtig de vaststelling van de Klachtenkamer zal organisatie gelijktijdig met de adviesaanvraag aan de 
COC dezelfde stukken ook ter informatie en ter advisering voorleggen aan de OC die heeft aangegeven geen 
volmacht te hebben verleend aan de COC.
 

Klacht ontvangen op 16-12-2012 en ontvankelijk op 25-01-2013

Adviestraject prijsbeleid

De houder heeft nagelaten om zijn voorgenomen besluit over de tarieven 2013 ter advisering voor te leggen 
aan de oudercommissie.

De oudercommissie stelt zich op het standpunt dat de houder in strijd heeft gehandeld met hetgeen de Wet 
Kinderopvang bepaalt over het adviesrecht van de oudercommissie. De oudercommissie is van mening dat - nu 
zij de Centrale Oudercommissie geen volmacht heeft gegeven om namens haar het adviesrecht over centrale 
aangelegenheden uit te oefenen – de houder het voorgenomen besluit over de prijswijziging moet voorleggen 
aan de oudercommissie.

De houder stelt zich op het standpunt dat hij het adviesrecht van ouders in de geest van de Wet Kinderopvang 
heeft gerespecteerd. Centrale aangelegenheden waarover adviesrecht is geregeld worden voorgelegd aan 
de Centrale Oudercommissie. Voorgenomen besluiten die adviesplichtig zijn en spelen op het niveau van de 
vestiging worden voorgelegd aan de decentrale oudercommissie. De houder is van mening dat het voorleggen 
van centrale aangelegenheden aan alle decentrale oudercommissies zal leiden tot divergerende adviezen 
en moeizame besluitvorming. Dit grijpt in op de systematiek van de bedrijfsvoering. De houder stelt zich op 
het standpunt dat dit niet de bedoeling van de wetgever kan zijn geweest met het wettelijk regelen van het 
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KK 13-01

Onderwerp

Standpunt Oudercommissie

Ontvankelijkheid

13-02

Onderwerp

Standpunt Oudercommissie

Standpunt houder

Bevindingen en oordeel

Bevindingen en oordeel

Uitspraak

Reactie organisatie

wijziging van de prijs van de kinderopvang – een centrale oudercommissie (COC) in het leven roept. Organi-
satie staat al jaren voor een goede ouderparticipatie, die transparant en werkbaar is ingericht en die op de 
juiste plek de juiste vragen/verantwoordelijkheden legt. Organisatie zal dan ook de huidige structuur, welke 
in het verleden in samenspraak met de ouders is opgesteld, op zorgvuldige wijze blijven hanteren waarbij 
zij locatievraagstukken voorlegt aan de OC’s en locatie overstijgende vraagstukken aan de COC. Hierbij is 
de COC gesprekspartner van de directie voor de centrale vraagstukken en is de clustermanager (en soms ook 
aangevuld met de regiomanager) contactpersoon voor de OC’s.

Rekening houden met de uitspaak zal organisatie de werkwijze bij het vragen van adviezen ten aanzien 
van het wijzigen van prijzen van haar dienstverlening aanvullen. Organisatie kent eenduidige tarieven voor 
dezelfde dienstverlening voor alle locaties. Derhalve is de adviesinstantie voor het tarievenbeleid de COC. 
Gedachtig de vaststelling van de Klachtenkamer zal organisatie gelijktijdig met de adviesaanvraag aan de 
COC dezelfde stukken ook ter informatie en ter advisering voorleggen aan de OC die heeft aangegeven geen 
volmacht te hebben verleend aan de COC.

Klacht ontvangen op 04-01-2013 en niet ontvankelijk op 05-03-2013

Onvoldoende onderbouwing advies

De houder heeft een besluit genomen ondanks een ongevraagd advies van de oudercommissie.
  
In de Wet Kinderopvang, artikel 60, lid 3, is bepaald dat de oudercommissie bevoegd is om de houder ook 
ongevraagd te adviseren. Indien de houder echter afwijkt van een ongevraagd advies kan de oudercommis-
sie niet tegen een dergelijk besluit in beroep gaan bij de Klachtenkamer. In het Reglement Klachtenkamer 
Oudercommissie Kinderopvang wordt het begrip klacht als volgt gedefinieerd: 

Reglement Klachtenkamer, artikel 1, lid 4
Onder een klacht wordt verstaan een geschil tussen de oudercommissie en de houder over de toepassing van 
de aangelegenheden zoals geregeld in artikel 60 lid 1,2, en 4 Wet Kinderopvang.

Klacht ontvangen op 19-03-2013 en ontvankelijk op 26-04-2013

Verandering dagritme

De houder heeft nagelaten om zijn voorgenomen besluit over de wijziging van de dagindeling per 1 januari 
2013 ter advisering voor te leggen aan de oudercommissie.

De oudercommissie stelt zich op het standpunt dat de houder inhoudelijk had moeten reageren op de haar 
e-mail d.d. 12 februari 2013. De oudercommissie ziet de betreffende e-mail als haar kennisgeving aan de 
houder dat hij de oudercommissie het adviesrecht heeft onthouden.

De houder stelt zich op het standpunt dat de samenwerking tussen de leden van de (voormalige) oudercom-
missie en de houder is beëindigd aangezien deze leden geen kinderopvang meer afnemen van de houder. 

De houder stelt zicht voorts op het standpunt dat er per 1 januari 2013 geen wijziging in het dagritme heeft 
plaats gevonden. Het enige dat is gewijzigd is dat over de dagindeling voor het eerst is gecommuniceerd met 
de oudercommissie en de ouders.

Ten aanzien van de formele positie van de oudercommissie
De houder stelt dat de oudercommissie feitelijk niet meer bestaat aangezien de leden van de oudercom-
missie de overeenkomst voor de opvang van hun kinderen hebben beëindigd. Ook de samenwerking met de 
oudercommissie is beëindigd. De houder zet daarom vraagtekens bij de relevantie van de behandeling van de 
klacht.

Ter zitting blijkt dat geen van de partijen op de hoogte is van wat er in het reglement oudercommissie is 

adviesrecht.

Om zich een oordeel te vormen over de klacht heeft de Klachtenkamer onderzocht wat er in de vigerende 
regelgeving is geregeld over de medezeggenschap van ouders inzake de wijzigingen van de prijs van de 
kinderopvang. Tevens heeft de kamer onderzocht wat de houder en de oudercommissie hierover hebben 
geregeld. 

Artikel 60, lid 1, sub f van de Wet Kinderopvang bepaalt dat de houder de oudercommissie in de gelegen-
heid stelt advies uit te brengen over elk voorgenomen besluit met betrekking tot wijziging van de prijs van 
kinderopvang.

De Wet Kinderopvang bepaalt in artikel 58 dat de houder voor elke vestiging een oudercommissie dient in te 
stellen die tot taak heeft om hem te adviseren over de in artikel 60 van de Wet geregelde aangelegenheden. 
In de Wet wordt niet gesproken over de instelling van een centrale oudercommissie. Hieruit blijkt dat de 
wetgever het adviesrecht op vestigingsniveau heeft gelegd.

In de Memorie van toelichting op de Wet Kinderopvang, paragraaf 5.3, stelt de wetgever dat de oudercom-
missie functioneert op het niveau van de uitvoeringsorganisatie waar de ouders direct mee te maken hebben. 
Vervolgens wordt in deze paragraaf gesteld dat een houder, indien hij meerdere kindercentra exploiteert, 
een centrale oudercommissie kan laten functioneren, naast decentrale oudercommissies. Over een taakver-
deling tussen lokale oudercommissie en een centrale oudercommissie en over de wijze waarop deze moet 
worden geregeld is in de Wet Kinderopvang niets geregeld en in de Memorie van Toelichting wordt daarop niet 
ingegaan.

De Klachtenkamer concludeert hieruit het volgende. 
1. Het adviesrecht van de oudercommissie ligt op het niveau van de vestiging.
2. De houder van kindercentra mag de medezeggenschap van ouders naar eigen inzicht vorm geven, zolang 
 artikel 58, 59 en 60 van de Wet Kinderopvang, die op de medezeggenschap zien, in acht worden 
 genomen. 

De Klachtenkamer is van oordeel dat de houder niet in strijd handelt met de Wet Kinderopvang als hij voor 
het uitoefenen van het adviesrecht over centrale aangelegenheden - waaronder in deze casus: een wijziging 
van de prijs van de kinderopvang - een centrale oudercommissie in het leven roept. De legitimatie van de 
COC ligt er in dat decentrale oudercommissies het adviesrecht over de tussen de oudercommissie en de COC 
vastgelegde aangelegenheden hebben gemandateerd aan de COC.
 
De Klachtenkamer stelt vast dat het Reglement Oudercommissie van de houder niet voorziet in het adviesre-
cht over wijzigingen van de prijs van de kinderopvang. Onder artikel 6 van het Reglement Oudercommissie, 
dat ziet op het adviesrecht, is het wijzigen van de prijs niet opgenomen. Wel kan de oudercommissie met het 
formulier Machtigen van de centrale oudercommissie de COC mandateren om het adviesrecht over wijzigin-
gen van de prijs over te nemen. De medezeggenschapstructuur die door de houder wordt gehanteerd voorziet 
echter niet in de mogelijkheid dat de oudercommissie ervoor kiest om het adviesrecht over de prijswijziging 
niet te mandateren. In een dergelijke situatie vervalt dit recht kennelijk.

Indien een decentrale oudercommissie de COC niet mandateert, zoals in de onderhavige casus het geval is, 
blijft het adviesrecht conform de Wet Kinderopvang op het niveau van de betreffende vestiging. De Klachten-
kamer volgt de houder niet in zijn opvatting dat de door hem opgezette medezeggenschapstructuur conform 
de geest van de Wet Kinderopvang is. De Klachtenkamer is van oordeel dat de wettelijke bepaling prevaleert 
boven de praktische bezwaren die er aan kleven om - parallel aan het adviestraject met de COC - een advi-
estraject met een of meerdere decentrale oudercommissies te doorlopen. Het ligt op de weg van de houder 
dat hij voorgenomen besluiten over de wijziging van de prijs ter advisering voorlegt aan de decentrale ouder-
commissies die geen volmacht hebben verleend aan de COC.
 
Gegrond

De organisatie is blij met de vaststelling dat houder niet in strijd handelt met de Wet Kinderopvang als hij 
voor het uitoefenen van het adviesrecht over centrale aangelegenheden – waaronder in deze casus: een 
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Standpunt houder

Bevindingen en oordeel

Uitspraak

Reactie organisatie

KK 13-04

Onderwerp

Standpunt Oudercommissie

Uitspraak

Reactie organisatie

KK 13-03

Onderwerp

Standpunt Oudercommissie

kinderopvang gevaar. Het niet verhogen van de prijs en de mogelijk positieve gevolgen daarvan voor de omzet 
wordt door de houder niet becommentarieerd.

De houder stelt zich op het standpunt dat hij zijn besluit op 17 oktober 2013 conform het (Huishoudelijk) 
Reglement Oudercommissie, artikel 3 lid h, binnen 4 weken na de datum van het advies tijdig heeft voorgel-
egd aan de oudercommissie. De houder is verder van mening dat hij met zijn brief van 24 oktober 2013 heeft 
gemotiveerd waarom hij afwijkt van het advies van de oudercommissie; daarmee heeft de houder voldaan 
aan het (Huishoudelijk) Reglement Oudercommissie, artikel 3 lid g, waarin wordt bepaald dat de houder 
alleen mag afwijken van het advies indien hij schriftelijk en gemotiveerd aangeeft dat het belang van de 
kinderopvang zich verzet tegen dit advies. De oudercommissie “combineert de beide aangehaalde bepalingen 
ten onrechte tot één lezing” nu zij van de houder een gemotiveerd besluit verwacht binnen 4 weken nadat 
het advies is uitgebracht.
 
Ten aanzien van de termijn
Artikel 3 van het (Huishoudelijk) Reglement Oudercommissie ziet op het adviestraject.

Reglement Oudercommissie artikel 3, lid g
De houder mag alleen afwijken van een advies van de oudercommissie indien hij schriftelijk en gemotiveerd 
kan aangeven dat het belang van de kinderopvang zich tegen het advies van de oudercommissie verzet.

Reglement Oudercommissie artikel 3, lid h
De houder geeft maximaal 4 weken na het verstrijken van de adviestermijn schriftelijk aan of het advies van 
de oudercommissie al dan niet gevolgd wordt.

De Klachtenkamer volgt de houder niet in zijn argumentatie dat hij op basis van het Reglement Oudercom-
missie de motivering voor zijn besluit buiten de gestelde termijn aan de oudercommissie kenbaar mag maken. 
Naar het oordeel van de Klachtenkamer dient de houder zijn besluit maximaal vier weken na het verstrijken 
van de adviestermijn schriftelijk en gemotiveerd aan de oudercommissie kenbaar te maken. De motivering 
dient conform artikel 3, lid g deel uit te maken van het besluit.

De adviestermijn is door de houder in zijn adviesaanvraag vastgesteld op 4 weken. Dit brengt met zich 
mee dat de adviestermijn eindigt op 20 september 2013. Aangezien de termijn waarbinnen de houder kan 
reageren is gekoppeld aan deze datum dient de houder vóór 18 oktober 2013 op het advies te reageren. De 
houder heeft de oudercommissie binnen deze termijn geïnformeerd over zijn besluit. De schriftelijke mo-
tivering voor het besluit is gedateerd op 24 oktober 2013, de klacht van de oudercommissie is op 24 oktober 
2013 ingediend bij de Klachtenkamer. De Klachtenkamer is derhalve van oordeel dat de betreffende brief 
buiten de beoordeling van deze klacht dient te blijven. 

De Klachtenkamer komt tot de conclusie dat de houder zijn besluit weliswaar kenbaar heeft gemaakt aan de 
oudercommissie, hij heeft echter nagelaten om dit besluit te motiveren.

De Klachtenkamer heeft met instemming kennis genomen van het voornemen van de houder om in komende 
adviestrajecten de oudercommissie in een vroeg stadium mee te nemen in haar overwegingen over de prijss-
telling en om in de toelichting op zijn besluit meer in te gaan op locatie-specifieke factoren.

Gegrond

Nog geen reactie ontvangen

Klacht ontvangen op 23-10-2013 en ontvankelijk op 01-11-2013

Besluit prijzen 2014 onvoldoende gemotiveerd

De houder heeft met haar reactie d.d. 17 oktober 2013 nagelaten voldoende te motiveren dat het belang 
van de kinderopvang zich verzet tegen het advies van de oudercommissie.

vastgelegd over de beëindiging van het lidmaatschap. Geen van de partijen heeft het betreffende reglement 
aan de Klachtenkamer overgelegd. De Klachtenkamer heeft geen kennis kunnen nemen van het reglement. 
Daardoor is niet duidelijk geworden op welke wijze leden hun lidmaatschap kunnen beëindigen en hoe de  
opvolging is geregeld

Ter zitting blijkt dat twee van de drie aanwezige leden van de oudercommissie geen klant meer zijn van de 
houder. Een van de aanwezige leden van de oudercommissie heeft nog steeds een kinderopvangovereenkomst 
met de houder. Daarmee - en daargelaten de inhoud van het reglement als dat er is - staat voor de Klachten-
kamer vast dat de oudercommissie als orgaan formeel ter zitting is vertegenwoordigd. Tevens is daarmee 
vast komen te staan dat de personele invulling van de oudercommissie aan de beroepsmogelijkheid bij de 
Klachtenkamer in deze casus niet in de weg staat. De Klachtencommissie heeft bij dit laatste tevens over-
wogen dat er in januari 2013 - op het moment dat de wijziging in het pedagogisch beleid werd doorgevoerd 
- nog geen sprake was van aftredende leden.

Ten aanzien van de klacht
Ter zitting blijkt dat de houder per 1 januari 2013 - bij wijze van experiment - heeft geprobeerd om de 
onoverzichtelijkheid gedurende de brengtijden ’s ochtends te beperken door de reeds aanwezige kinderen te 
vragen om aan de tafel te gaan zitten. Vóór 1 januari 2013 konden de kinderen tot 9:00 uur vrij gaan en staan 
in de verblijfsruimte. Dit blijkt uit de toelichting van de houder ter zitting.  

De genoemde aanpassing van het pedagogisch beleid en de speelmogelijkheden moet naar het oordeel van de 
Klachtenkamer conform de Wet Kinderopvang, artikel 60, lid 1, sub b, ter advisering aan de oudercommissie 
worden voorgelegd. De houder heeft dit nagelaten – ook nadat hij op 12 februari 2012 door de oudercommis-
sie is gevraagd om de oudercommissie te kennen in de aanpassing van het dagritme.

Hiermee heeft de houder in strijd gehandeld met hetgeen in de Wet Kinderopvang is bepaald over het advies-
recht van de oudercommissie.

Ten aanzien van de communicatie tussen de houder en de oudercommissie.
De Klachtenkamer heeft kennis genomen van de e-mailcorrespondentie tussen de houder en de oudercommis-
sie tussen 12 februari 2013 en 14 maart 2013. Uit deze correspondentie blijkt dat de discussie tussen partijen 
escaleert en haar zakelijke karakter steeds meer verliest. 

De Klachtenkamer is van oordeel dat het tot stand brengen en bewaken/bevorderen van een zakelijk ad-
equate samenwerking een verantwoordelijkheid van beide partijen is. Beide partijen hebben daarin steken 
laten vallen. De Klachtenkamer is echter van oordeel dat dit de houder - als professionele partij - meer is 
aan te rekenen. Het had naar het oordeel van de Klachtenkamer op de weg van de houder gelegen om in 
de correspondentie een meer neutrale en minder persoonlijke toonzetting te kiezen en om in te gaan op de 
uitnodiging van de oudercommissie om de stuk gelopen samenwerking met de oudercommissie weer vlot te 
trekken (eventueel met behulp van een neutrale derde partij).

Gegrond

Geen reactie ontvangen

Klacht ontvangen op 24-10-2013 en ontvankelijk op 29-10-2013

Besluit prijzen 2014 onvoldoende gemotiveerd

De houder heeft met haar reactie d.d. 17 oktober 2013 nagelaten voldoende te motiveren dat het belang 
van de kinderopvang zich verzet tegen het advies van de oudercommissie.

De Oudercommissie is van mening dat de houder zijn besluit niet inhoudelijk heeft gemotiveerd in zijn brief 
van 17 oktober 2013. Zo gaat de houder niet in op het argument dat zij de prijsverhoging die in het tarief 
voor 2013 al is doorgevoerd (en is geformaliseerd in de cao van augustus 2013) nu voor de tweede keer wordt 
doorberekend in de prijs voor 2014. Door de prijsverhoging tot € 7,24 per uur loopt de continuïteit van de 



13Jaarverslag Klachtenkamer Oudercommissie Kinderopvang 2013

Standpunt Oudercommissie

Standpunt houder

Bevindingen en oordeel

Uitspraak

Reactie organisatie

Standpunt houder

Bevindingen en oordeel

Uitspraak

KK 13-05

Onderwerp

De houder heeft met haar reactie d.d. 7 oktober 2013 nagelaten voldoende te motiveren dat het belang van 
de kinderopvang zich verzet tegen het advies van de oudercommissie, d.d. 19 september 2013.

De oudercommissie stelt zicht op het standpunt dat het adviesrecht van de oudercommissie alleen correct 
wordt uitgevoerd op tijdslijnen. De inhoud van het advies van de oudercommissie wordt geenszins meegewo-
gen in de beslissing.

De houder stelt zich op het standpunt dat de adviesprocedure conform het Reglement Oudercommissies is 
verlopen. De houder stelt verder dat hij tijdens de vergadering van de oudercommissie d.d. 26 augustus 
2013 de gelegenheid heeft geboden aan de oudercommissie om nadere vragen te stellen; de oudercommis-
sie volstond echter met het uiten van haar teleurstelling over het voorgenomen besluit. De oudercommissie 
heeft niet van de gelegenheid gebruik gemaakt om extra vragen te stellen aan de houder. Bovendien is de 
houder van mening dat uit de regelgeving niet is af te leiden welke informatie moet worden overgelegd aan 
de oudercommissie.

De houder stelt zich verder op het standpunt dat hij de prijsstelling 2014 voldoende heeft beargumenteerd 
met zijn onderbouwing van de kostenontwikkeling. De raming van de houder is gebaseerd op de prognoses 
van toonaangevende externe partijen. De overige kostenstijgingen zijn volgens de houder te gering om van 
belang te zijn voor het uitbrengen van een advies.

De oudercommissie licht ter zitting toe dat haar zorgen over de continuïteit van de vestiging zijn ingegeven 
door de geringe bezetting op de vestiging. Zij verwijst in dit verband naar het gegeven dat de bezetting van 
de buitenschoolse opvang een kritische grens bereikt (5 kinderen).  

De Klachtenkamer stelt vast dat de houder in zijn reactie op deze argumentatie ingaat met de stelling dat de 
kinderopvang voor sommige ouders goedkoper wordt als gevolg van het overheidsbeleid met betrekking tot 
de kinderopvangtoeslag. De Klachtenkamer is van oordeel dat de houder hiermee slechts gedeeltelijk ingaat 
op het argument van de oudercommissie (de houder gaat niet in op de concurrentieverhoudingen waardoor 
klanten mogelijk kiezen voor een andere aanbieder). 

De oudercommissie verklaart ter zitting dat zij op de vergadering met de houder d.d. 26 augustus 2013 - in 
tegenstelling tot hetgeen de houder in zijn verweer stelt - vragen heeft gesteld over de kosten van de locatie 
die zij vertegenwoordigt, met name over de huisvestingskosten. De oudercommissie stelt dat zij hierop ter 
vergadering geen antwoord heeft gekregen, evenmin als na de vergadering. De oudercommissie stelt dat het 
met de huidige leegstand van panden een echte huurdersmarkt is; een verhoging van de algemene kosten 
(waaronder de huurkosten) met 2,5% zou in deze omstandigheden moeten worden uitgelegd. De oudercom-
missie heeft in haar advies expliciet gevraagd naar een nadere onderbouwing op dit punt.

De Klachtenkamer stelt vast dat de houder zich in zijn reactie op het advies van de oudercommissie beperkt 
tot de algemene stelling dat zijn leveranciers/verhuurders de prijzen met meer dan het inflatiecijfer hebben 
verhoogd. De Klachtenkamer is van oordeel dat de houder daarmee onvoldoende ingaat op het argument van 
de oudercommissie.

De Klachtenkamer stelt vast dat de houder niet ingaat op de overige voor haar negatief naar voren gebrachte 
argumenten. De Klachtenkamer komt tot de conclusie dat het besluit d.d. 7 oktober 2013 algemeen is gesteld 
en ziet op een generieke modulering van de prijs. De onderbouwing is naar het oordeel van de Klachtenkamer 
te weinig gericht op de specifieke locatie. 

De Klachtencommissie is van oordeel dat de houder in zijn reactie onvoldoende heeft gemotiveerd dat het 
belang van de kinderopvang zich verzet tegen het opvolgen van het advies van de oudercommissie. Het had 
op de weg van de houder gelegen om in zijn reactie in te gaan op de argumenten van de oudercommissie (die 
deels waren gericht op de continuïteit, en daarmee op het belang, van de kinderopvang).

Gegrond

Nog geen reactie ontvangen

De Oudercommissie is van mening dat de houder zijn besluit niet inhoudelijk heeft gemotiveerd in zijn brief 
van 17 oktober 2013. Zo gaat de houder niet in op het argument dat zij de prijsverhoging die in het tarief 
voor 2013 al is doorgevoerd (en is geformaliseerd in de cao van augustus 2013) nu voor de tweede keer wordt 
doorberekend in de prijs voor 2014. Door de prijsverhoging tot € 7,24 per uur loopt de continuïteit van de 
kinderopvang gevaar. Het niet verhogen van de prijs en de mogelijk positieve gevolgen daarvan voor de omzet 
wordt door de houder niet becommentarieerd.

De houder stelt zich op het standpunt dat hij zijn besluit op 17 oktober 2013 conform het (Huishoudelijk) 
Reglement Oudercommissie, artikel 3 lid h, binnen 4 weken na de datum van het advies tijdig heeft voorgel-
egd aan de oudercommissie. De houder is verder van mening dat hij met zijn brief van 24 oktober 2013 heeft 
gemotiveerd waarom hij afwijkt van het advies van de oudercommissie; daarmee heeft de houder voldaan 
aan het (Huishoudelijk) Reglement Oudercommissie, artikel 3 lid g, waarin wordt bepaald dat de houder 
alleen mag afwijken van het advies indien hij schriftelijk en gemotiveerd aangeeft dat het belang van de 
kinderopvang zich verzet tegen dit advies. De oudercommissie “combineert de beide aangehaalde bepalingen 
ten onrechte tot één lezing” nu zij van de houder een gemotiveerd besluit verwacht binnen 4 weken nadat 
het advies is uitgebracht.
 
Ten aanzien van de termijn
Artikel 3 van het (Huishoudelijk) Reglement Oudercommissie ziet op het adviestraject.

Reglement Oudercommissie artikel 3, lid g
De houder mag alleen afwijken van een advies van de oudercommissie indien hij schriftelijk en gemotiveerd 
kan aangeven dat het belang van de kinderopvang zich tegen het advies van de oudercommissie verzet.

Reglement Oudercommissie artikel 3, lid h
De houder geeft maximaal 4 weken na het verstrijken van de adviestermijn schriftelijk aan of het advies van 
de oudercommissie al dan niet gevolgd wordt.

De Klachtenkamer volgt de houder niet in zijn argumentatie dat hij op basis van het Reglement Oudercom-
missie de motivering voor zijn besluit buiten de gestelde termijn aan de oudercommissie kenbaar mag maken. 
Naar het oordeel van de Klachtenkamer dient de houder zijn besluit maximaal vier weken na het verstrijken 
van de adviestermijn schriftelijk en gemotiveerd aan de oudercommissie kenbaar te maken. De motivering 
dient conform artikel 3, lid g deel uit te maken van het besluit.

De adviestermijn is door de houder in zijn adviesaanvraag vastgesteld op 4 weken. Dit brengt met zich 
mee dat de adviestermijn eindigt op 20 september 2013. Aangezien de termijn waarbinnen de houder kan 
reageren is gekoppeld aan deze datum dient de houder vóór 18 oktober 2013 op het advies te reageren. De 
houder heeft de oudercommissie binnen deze termijn geïnformeerd over zijn besluit. De schriftelijke mo-
tivering voor het besluit is gedateerd op 24 oktober 2013, de klacht van de oudercommissie is op 24 oktober 
2013 ingediend bij de Klachtenkamer. De Klachtenkamer is derhalve van oordeel dat de betreffende brief 
buiten de beoordeling van deze klacht dient te blijven. 

De Klachtenkamer komt tot de conclusie dat de houder zijn besluit weliswaar kenbaar heeft gemaakt aan de 
oudercommissie, hij heeft echter nagelaten om dit besluit te motiveren.

De Klachtenkamer heeft met instemming kennis genomen van het voornemen van de houder om in komende 
adviestrajecten de oudercommissie in een vroeg stadium mee te nemen in haar overwegingen over de prijss-
telling en om in de toelichting op zijn besluit meer in te gaan op locatie-specifieke factoren.

Gegrond

Klacht ontvangen op 14-10-2013 en ontvankelijk op 30-10-2013

Besluit prijzen 2014 onvoldoende gemotiveerd
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KK 13-06

Onderwerp

Standpunt Oudercommissie

Verdere procedure

KK 13-07

KK 13-08

Onderwerp

Verdere procedure

KK 13-09

Onderwerp

Verdere procedure

Klacht ontvangen op 21-11-2013 en ontvankelijk op 27-11-2013

Adviesaanvraag

1. De houder wijst het advies ongefundeerd af.
2. De houder voldoet niet aan de informatieplicht bij de adviesaanvraag.
3. De houder volgt de wettelijke adviestermijn niet.

Deze klacht zal worden afgehandeld in 2014

Melding

Klacht ontvangen op 12-12-2013

Adviesrecht prijs

Deze klacht zal worden afgehandeld in 2014

Klacht ontvangen op 23-12-2013

Prijsbeleid organisatie

Deze klacht zal worden afgehandeld in 2014
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