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1. Inleiding 

 

Vanaf 2019 adviseren VNG en GGD GHOR Nederland gemeenten en GGD’en om herstelaanbod als 

werkwijze te gebruikten binnen toezicht kinderopvang. In 2021 is de werkwijze geëvalueerd. In alle 

GGD-regio’s en gemeenten wordt gewerkt met herstelaanbod. Het stimuleert een actieve houding 

van houders en leidt tot snellere naleving van de kwaliteitseisen. De werkwijze herstelaanbod blijkt 

in de praktijk goed werkbaar. 

 

Op basis van deze evaluatie is de handreiking op enkele kleine onderdelen aangepast. Dit betreft 

vooral de mogelijkheid de handreiking meer flexibel toe te passen om beter maatwerk te bieden.  

 

De definitie van herstelaanbod is als volgt:  

 

Een herstelaanbod is het aanbod van de toezichthouder aan de houder om binnen de tijd van het 

opstellen van het concept inspectierapport een geconstateerde overtreding te herstellen.  

 

Herstelaanbod is een eerste stap om naleving van de kwaliteitseisen te bevorderen. Het is geen 

handhavingsmiddel en het valt ook niet onder ‘lichte handhaving’. Het betreft een informele 

methode zonder juridische status. Herstelaanbod is niet opgenomen in wet- en regelgeving. Het 

wordt als werkwijze ingezet na onderlinge afstemming hierover tussen gemeente en GGD. 

 

De beschreven methode voor het aanbieden van een herstelaanbod sluit aan bij artikel 1.61a Wet 

kinderopvang en past binnen de Beleidsregel werkwijze toezichthouder kinderopvang. 

 

Het doel van deze handreiking is om GGD’en en gemeenten te ondersteunen bij het toepassen van 

herstelaanbod in hun toezicht- en handhavingsproces. Daarnaast draagt de handreiking bij aan een 

uniforme werkwijze. 

 

 

2. Samenvatting 

Herstelaanbod houdt in dat de toezichthouder tijdens een inspectieonderzoek aan de houder van 

een voorziening voor kinderopvang herstel aanbiedt. De werkwijze daarbij is als volgt:  

 

• Een toezichthouder constateert tijdens een onderzoek dat de houder een wettelijk voorschrift 

niet naleeft.  

• Elk voorschrift kan in principe in aanmerking komen, maar niet elk voorschrift is even geschikt 

voor herstelaanbod. De toezichthouder beoordeelt op basis van zijn/haar deskundigheid en de 

aard en/of omstandigheid van de overtreding of die zich leent voor herstelaanbod.  

• De toezichthouder biedt de houder de mogelijkheid tot herstel aan. De houder kan vervolgens 

besluiten om hier wel of geen gebruik van te maken.  
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• De toezichthouder biedt de mogelijkheid tot herstel aan en stelt daarbij een periode vast 

waarbinnen de houder het herstel kan realiseren. De houder heeft vervolgens de keus 

herstelaanbod te accepteren of af te wijzen. De maximale termijn voor herstel bedraagt vier 

weken.  

• Na deze periode vindt een herbeoordeling door de toezichthouder plaats. De herbeoordeling kan 

een praktijkbeoordeling en/of een documentbeoordeling zijn. 

• De toezichthouder legt in het inspectierapport vast dat het voorschrift bij een eerste inspectie 

werd overtreden. Daarnaast wordt vastgelegd of er een herstelaanbod is gedaan en zo ja, of de 

overtreding daarna nog bestaat of niet meer.  

• Vervolgens geeft de toezichthouder de gemeente advies op grond van het resultaat.  

• De gemeente weegt de oorspronkelijke overtreding en de resultaten van herstelaanbod mee bij 

haar beslissing om wel of niet te handhaven.  

 

3. Effecten herstelaanbod 

De werkwijze herstelaanbod stimuleert het gesprek tussen toezichthouder en houder en draagt bij 

aan wederzijds begrip. Het vergroot de nalevingsbereidheid van de houder door het mogelijk 

uitblijven van een handhavingstraject. De slagvaardigheid bij herstel door de houder neemt toe:  

 

a. Op informele wijze en zonder gebruik te maken van een handhavingsmaatregel wordt de 

houder in de gelegenheid gesteld om een overtreding snel te herstellen binnen een 

vastgestelde termijn. 

 

b. Het toezicht wordt efficiënter en effectiever ingezet: 

• Herbeoordeling van overtredingen binnen het onderzoek en vóór afronding van het concept 

inspectierapport; 

• De toezichthouder hoeft zich, mits de overtredingen na herstelaanbod zijn hersteld, niet 

opnieuw alle materie eigen te maken bij een nader onderzoek.  

 

c. De naleving van de wettelijke voorschriften wordt verhoogd door: 

• Versterken van de nalevingsbereidheid bij de houder; 

• Versnellen van de naleving van de wettelijke voorschriften door de houder; 

• Door minder noodzaak tot handhaven bij gelijke mate van herstel, meer draagvlak en 

minder administratieve last voor de houder.  

 

d. Het toezicht wordt professioneler uitgevoerd door: 

• Eenduidige werkwijze van de toezichthouder; 

• Meer ruimte voor dialoog en wederzijds begrip tussen toezichthouder en houder. 
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4. Uitgangspunten herstelaanbod  

 

a. Herstelaanbod is een methode die door de toezichthouder kan worden ingezet. Het is geen 

recht van de houder.  

 

b. Het herstelaanbod kan gedaan worden op alle type voorzieningen. Het kan worden toegepast 

bij het onderzoek na registratie, het jaarlijks onderzoek, en het incidenteel onderzoek.  

 

c. De werkwijze leent zich niet voor een nader onderzoek, dat volgt op een gemeentelijk 

handhavingsbesluit en voor het onderzoek voor registratie. Bij een handhavingsbesluit is het 

voor de houder mogelijk te herstellen binnen het traject.  

Bij het onderzoek voor registratie wordt streng aan de poort toegepast en moet de houder bij 

het onderzoek aantonen dat hij redelijkerwijs gaat voldoen. Er is dan geen sprake van 

herbeoordeling.  

 

d. Herstelaanbod wordt maar één keer per inspectie toegepast, maar kan wel voor meerdere 

overtredingen binnen deze inspectie worden aangeboden.  

Blijkt tijdens de herbeoordeling dat de genomen maatregel niet tot naleving van het voorschrift 

heeft geleid, dan wordt er geen tweede herstelmogelijkheid geboden maar volgt een advies 

aan de gemeente tot handhaving.  

 

e. Wanneer tijdens het onderzoek is geconstateerd dat een voorschrift niet nageleefd wordt, 

wordt de geconstateerde overtreding altijd beschreven in het inspectierapport. Dit gebeurt ook 

als na het herstelaanbod en herbeoordeling blijkt dat het voorschrift nu wel wordt nageleefd. 

Het is van belang om de inspectiegeschiedenis inzichtelijk te maken voor GGD en gemeente, 

om inzicht te bieden in de nalevingsbereidheid van de betreffende houder, en om bij een 

volgend onderzoek snel te kunnen vaststellen of er sprake is van recidive1.  

 

Beschreven wordt welk voorschrift niet is nageleefd, wat er ontbrak of werd nagelaten, welke 

inspanningen de houder heeft verricht om alsnog aan het voorschrift te voldoen en of daarmee 

na herstelaanbod wel aan het voorschrift is voldaan. 

 

f. Herstelaanbod kan voor elk voorschrift toegepast worden, tenzij: 

• het recidive van de geconstateerde overtreding betreft; 

• de houder te veel voorschriften niet naleeft. Er is voor gekozen geen aantal te benoemen, 

maar dit over te laten aan de deskundigheid van de toezichthouder;  

• er sprake is van (een) overtreding(en) waarvan herstel langer dan vier weken duurt; 

• De aard van de overtreding zich minder leent voor herstelaanbod. Gemeenten en GGD 

kunnen hier onderling afspraken over vastleggen. Dit geldt met name voor: 

o de beroepskracht-kindratio (BKR); 

 

1 Om te beoordelen of er sprake is van recidive wordt geadviseerd om drie jaarlijks onderzoeken  
   voorafgaand aan het huidige onderzoek aan te houden. 
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o het niet beschikken over een VOG of inschrijving in het PRK; 

o wanneer de pedagogische praktijk niet voldoet;  

o lokale keuzes (vastgelegd in het handhavingsbeleid). 

• een overtreding is geconstateerd waarvoor een bevel is gegeven. In dat geval wordt 

geadviseerd voor andere overtredingen naast dat bevel geen herstelaanbod te doen. 

 

g. Herstelaanbod is maatwerk. Het komt voor dat één of meerdere overtredingen zich niet lenen 

voor een herstelaanbod maar andere wel. Het is mogelijk om, rekening houdende met ernst en 

aard van overtredingen, voor enkele overtredingen herstelaanbod aan te bieden, terwijl dit 

voor (een) andere overtreding(-en) niet geldt. 

 

h. De hersteltermijn is zo kort mogelijk. Geadviseerd wordt om een termijn van een aantal dagen 

tot maximaal vier weken als uitgangspunt te hanteren. De toezichthouder bepaalt die  

termijn.  

 

i. Bij voorschriften die niet nageleefd worden en waarvoor adviesrecht van de oudercommissie of 

ouders geldt moet de toezichthouder er rekening mee houden dat er mogelijk een langere 

hersteltermijn noodzakelijk is. Het is aan de toezichthouder om te beoordelen of herstelaanbod 

binnen de maximale termijn van 4 weken haalbaar is.  

 

j. Als voor een of meerdere overtredingen de inschatting is dat herstel niet binnen de maximale 

hersteltermijn van vier weken te realiseren is, dan leent een het onderzoek zich niet voor 

herstelaanbod. Het onderzoek dient dan afgerond te worden volgens de geldende regels zodat 

de gemeente het inspectierapport verder kan afhandelen.  

 

k. Het herstelaanbod en dus ook de herbeoordeling van overtreden voorschrift(en) vindt plaats 

binnen het onderzoekproces voorafgaand of tijdens aan het opstellen van een concept 

inspectierapport. De werkwijze past binnen de Beleidsregel werkwijze toezichthouder. In 

Paragraaf 4, artikel 6, lid 1 staat dat binnen zes weken na afronding van de werkzaamheden 

een concept inspectierapport wordt opgesteld en toegestuurd aan de houder. Deze bepaling 

biedt ruimte voor het aanbieden van herstel, de herbeoordeling en vervolgens het opstellen 

van het concept inspectierapport. 

 

l. De houder krijgt de keuze om wel of niet gebruik te maken van het herstelaanbod. Hiervoor 

geldt geen verplichting.  

 

m. Bij het aanbieden van herstel moet de toezichthouder SMART maken wat het aanbod is en wat 

dit betekent voor de houder: 

➢ Specifiek - Is duidelijk welk voorschrift niet nageleefd wordt en waarom niet? 

➢ Meetbaar – welke concrete afspraken zijn er gemaakt tussen houder en toezichthouder?  

➢ Acceptabel - Is de constatering en daaruit voortvloeiende actie herkenbaar en acceptabel 

voor de houder? 

➢ Realistisch - Is het herstel haalbaar binnen de beoogde tijd? 
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➢ Tijdsgebonden - Wanneer (in de tijd) moet het overtreden voorschrift alsnog hersteld zijn? 

 

n. De toezichthouder adviseert de gemeente op basis van de herbeoordeling: 

• om te handhaven als de overtreding(en) niet beëindigd is/zijn;  

• om niet te handhaven als er geen overtreding meer is. 

De gemeente beoordeelt op basis van het lokale handhavingsbeleid of er na herstelaanbod nog 

gehandhaafd moet worden en welke handhavingsmaatregel van toepassing is.  

 

o. De uren die de GGD aan herstelaanbod besteedt komen aanvullend op de reguliere uren voor 

de diverse onderzoeken. Dit kan leiden tot extra facturatie. 

Herstelaanbod kan er toe leiden dat de gemeente minder handhavingsmaatregelen hoeft te 

nemen en daardoor minder nadere onderzoeken hoeft uit te laten voeren en te bekostigen.  

 

p. Gemeenten en GGD’en moeten onderling werkafspraken maken over de financiering en de 

verdere invulling van herstelaanbod: 

• Wordt de werkwijze toegepast? 

• In welke situatie wordt geen herstelaanbod gedaan, maar gaat het inspectierapport zo snel 

mogelijk naar gemeente voor verdere afhandeling? 

• Wat wordt er onder recidive2 verstaan? 

• Wat zijn de beschikbare uren en het budget voor herstelaanbod? 

 

Zie verder de handreiking samenwerking gemeente en GGD.3 

 

q. Gemeenten wordt geadviseerd om de werkwijze herstelaanbod in relatie tot de handhaving in 

het gemeentelijk (handhaving)beleid op te nemen en het lokale (of regionale) 

handhavingsbeleid aan te passen aan de hand van de gemaakte afspraken over herstelaanbod.  

Een aanbeveling aan de gemeente is om na het bieden van herstelaanbod zonder gewenst 

effect direct handhaving op te starten en geen waarschuwing meer te geven. De houder heeft 

gelegenheid gehad om de overtreding op te heffen. Dit heeft niet tot het gewenste resultaat 

geleid. 

GGD’en wordt geadviseerd om de interne werkprocessen tijdig aan te passen. 

 

r. Een noodzakelijke voorwaarde voor slagen is dat verwachtingen en afspraken tussen gemeente 

en GGD duidelijk zijn. Een goede wederzijdse relatie en vertrouwen in de deskundigheid van de 

toezichthouder om risico’s in te schatten, zijn essentiële voor slagen van deze werkwijze.  

  

 
2 Afweging hierin kan zijn of er sprake is van een recidive op vestigingsniveau en/of houderniveau, op  
   itemniveau of het een concrete overtreding betreft. 
3 Handreiking samenwerking gemeente en GGD is gepubliceerd op het forum Toezicht & Handhaving van de  
   VNG en op kennisnet van GGD GHOR Nederland. 
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5. Werkinstructie herstelaanbod 

 

Zie voor schermvoorbeelden bijlage 3 

 

GGD’en 

1. Wanneer tijdens een inspectiebezoek (een) overtreding(en) geconstateerd word(t/en), legt de 

toezichthouder dit altijd vast in GIR Inspecteren.  

 

2. De toezichthouder maakt op basis van de in hoofdstuk 4 genoemde uitgangspunten een 

afweging om wel of geen herstelaanbod aan te bieden aan de houder.  

 

3. Als geen aanbod tot herstel wordt gedaan, dan wordt dit aan de houder kenbaar gemaakt.  

 

4. Het herstelaanbod is gericht aan de houder of aan de persoon die namens de houder hiertoe 

bevoegd is.  

 

5. Afhankelijk van de aard van de overtreding(en) bepaalt de toezichthouder de hersteltermijn en 

de voorwaarden waarvoor herstelaanbod wordt aangeboden. 

 
6. Om te beoordelen of sprake is van recidive van een specifiek overtreden voorwaarde, geldt als 

inspectiegeschiedenis drie jaarlijkse onderzoeken voorafgaand aan het huidige onderzoek.  

 

7. Wanneer de houder aangeeft van het herstelaanbod gebruik te willen maken dan legt de 

toezichthouder dit in GIR Inspecteren vast en bevestigt het herstelaanbod schriftelijk aan de 

houder. Ook wordt, indien van toepassing, aan de houder gemeld voor welke voorwaarde(n) 

herstelaanbod niet in aanmerking komt. 

Zie bijlage 1 format schriftelijke bevestiging van het herstelaanbod.  

 

8. Wanneer bij herstelaanbod de houder aangeeft hiervan geen gebruik te willen maken dan legt 

de toezichthouder in GIR Inspecteren vast dat herstelaanbod niet is toegepast. De 

toezichthouder legt in de beschouwing en het advies aan de gemeente vast dat het aanbod wel 

is gedaan, maar dat de houder hiervan geen gebruik heeft maakt (zo nodig met de motivatie 

van de houder erbij). 

 

9. Bij het opstellen van het (concept)inspectierapport wordt beschreven welk voorschrift niet of 

onvoldoende is nageleefd, of het herstelaanbod is ingezet, wat hierover is afgesproken met de 

houder, wat de hersteltermijn is. 

 

10. Na verloop van de hersteltermijn die de toezichthouder heeft geboden vindt de herbeoordeling 

van (het) voorschrift(en) plaats die in aanmerking zijn gekomen voor herstelaanbod. Het 
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resultaat van de herbeoordeling wordt toegevoegd aan de eerdere beoordeling in het rapport. 

Deze herbeoordeling vindt plaats vóórdat het concept inspectierapport wordt afgerond. 

 

11. Naar aanleiding van de herbeoordeling wordt in de GIR Inspecteren per overtreding vastgelegd 

of de overtreding is hersteld na herstelaanbod of niet. 

 

12. De oorspronkelijke overtreding blijft altijd zichtbaar in GIR Inspecteren, GIR Handhaven en het 

inspectierapport. De uitkomsten van herstelaanbod zijn hierbij niet van invloed. 

 

13. De toezichthouder adviseert de gemeente op basis van de herbeoordeling: 

• om te handhaven als (de) overtreding(en) na herstel niet beëindigd is/zijn en als er nog 

overtredingen openstaan waarvoor geen herstel is aangeboden; 

• om niet te handhaven als de/alle overtreding(en) hersteld zijn. 

 

14. GIR Inspecteren genereert in het inspectierapport per overtreding informatie over het 

herstelaanbod. De toezichthouder kan in de beschouwing en bij het handhavingsadvies de 

gemeente een nadere toelichting geven.  

 

15. Vervolgens wordt het concept inspectierapport voorgelegd aan de houder en wordt het 

reguliere proces doorlopen.  

 

Zie voor een schematische weergave van het werkproces van de toezichthouder bijlage 2.  

 

Gemeenten 

1. Wanneer er overtredingen zijn geconstateerd tijdens het toezicht komen de inspectierapporten 

voor gemeenten binnen in de werkbak van GIR Handhaven ”met overtredingen”, ongeacht of 

de overtreding na herstelaanbod is opgelost of niet.  

 

2. In de beschouwing en het advies van de toezichthouder en in het rapport bij de bevindingen is 

voor de gemeente inzichtelijk of herstelaanbod is aangeboden, indien van toepassing voor 

welke overtredingen en welke niet, en wat de uitkomsten zijn.  

 

3. Wanneer voor een overtreding geen herstelaanbod is aangeboden of als na herstelaanbod 

overtredingen niet zijn opgelost, heeft de GGD een advies handhaven meegegeven aan het 

inspectierapport. De gemeente zal in principe handhavend optreden conform het gemeentelijk 

handhavingsbeleid.  

 

Hierbij dient de gemeente in de bevindingen van de toezichthouder na te gaan of de houder 

herstelaanbod geaccepteerd heeft maar geen herstel heeft kunnen realiseren, of dat de houder 

heeft aangegeven geen gebruik te willen maken van herstelaanbod.  
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In de GIR Handhaven legt de gemeente op rapportniveau vast dat er handhavend opgetreden 

wordt. Vervolgens wordt per geconstateerde overtreding een handhavingsactie vastgelegd 

(conform het reguliere proces).  

 

4. Wanneer de overtreding na herstelaanbod opgelost is, geeft de GGD de gemeente een 

advies niet handhaven. De gemeente kan dit advies opvolgen of (gemotiveerd) afwijken van 

het advies van de GGD. De gemeente heeft dus de volgende opties:  

a) niet handhaven omdat de overtreding beëindigd is;  

b) de gemeente kan een handhavingsmaatregel aanmaken gericht op het beëindigd houden 

en herhaling voorkomen van de overtreding; 

c) de gemeente kan een bestraffende sanctie in de vorm van een bestuurlijke boete opleggen, 

ook als de overtreding reeds verholpen is.  

 

5. Wanneer de gemeente besluit om niet te handhaven omdat de overtreding na herstelaanbod is 

opgelost, legt zij dit als volgt vast in GIR Handhaven. Op het niveau van het rapport wordt het 

besluit Niet handhaven vastgelegd. In het veld ‘Toelichting’ kan de achtergrond van het besluit 

om af te zien van handhaven op geconstateerde overtredingen worden beschreven 

Bij het besluit om niet te handhaven omdat de overtreding al is hersteld na een herstelaanbod 

van de GGD, is het uitsluitend mogelijk om dit handmatig vast te leggen.  

 

6. Bij de overtredingen die na herstelaanbod zijn opgelost, wordt de actie “niet handhaven na 

herstelaanbod” geselecteerd. Hiermee wordt er systeemtechnisch onderscheid aangebracht 

tussen “niet handhaven” algemeen en “niet handhaven na herstelaanbod”. 

 

7. De gemeente baseert zich bij bovengenoemde beslissing op het vastgestelde 

handhavingsbeleid kinderopvang. Indien noodzakelijk of wenselijk kan de gemeente 

gemotiveerd afwijken van dit beleid.  

 

8. Gemeenten wordt geadviseerd om de werkwijze herstelaanbod in relatie tot de handhaving in 

het gemeentelijk (handhaving)beleid op te nemen het lokale (of regionale) handhavingsbeleid 

aan te passen aan de hand van de gemaakte afspraken over herstelaanbod. 

  

https://duo.nl/zakelijk/images/instructie-besluit-niet-handhaven-op-overtredingen-vastleggen.pdf
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Bijlage 1 Format bevestiging herstelaanbod  

 

Datum:  

Betreft: <soort, naam en adres voorziening> 

 

Geachte <naam houder>  

 

Tijdens het <type> onderzoek van de toezichthouder kinderopvang op <datum> op <soort 

voorziening, naam voorziening > is geconstateerd dat de onderstaande kwaliteitseis(en) niet 

nageleefd wordt/worden. 

 

De toezichthouder heeft u een herstelaanbod gedaan. U wilt hier gebruik van maken. 

Het volgende is in onderlinge overeenstemming afgesproken: 

 

Overtreden 

voorwaarde 
 

Aan welke voorwaarde wordt niet voldaan?  

<wettelijke overtreding: kopiëren en plakken uit het rapport> 
 

Beschrijving Waarom wordt er niet aan de voorwaarde voldaan? 

Wat ontbreekt of wat heeft de houder nagelaten? 

Maatregel 

 

Beschrijving wat van de houder verwacht wordt. Wat moet de houder doen om te 

voldoen aan de kwaliteitseis.  

De houder zal mede op basis van de Wko en onderliggende regelgeving en zijn 

eigen deskundigheid zijn weg kunnen vinden. De te treffen maatregel hoeft niet tot 

in detail uitgeschreven te worden. Het is aan de houder om te bepalen hoe de 

maatregel getroffen wordt. Een wat ruimere omschrijving van de maatregel heeft 

bovendien het voordeel dat het toezicht daarna niet te beperkt is.  

 

De maatregel is bijvoorbeeld: de houder brengt het beleid 4ogenprincipe in 

overeenstemming met de praktijk.  

Hoe de houder uitvoer geeft aan het 4ogen principe en in overeenstemming brengt 

met het beleid is aan de houder en hoeft niet in de maatregel opgenomen te zijn. 
 

Termijn Aantal dagen (let op hoe je dit benoemt: betreft dit werkdagen of 7 weekdagen).  

Benoem voor de duidelijkheid ook de uiterste reactie datum. 
 

 

Mocht u bij nader inzien geen gebruik willen of kunnen maken van dit herstelaanbod dan wordt u 

verzocht om dit binnen twee werkdagen na ontvangst van de deze brief/e-mail schriftelijk kenbaar 

te maken aan ondergetekende.  

 

De toezichthouder beoordeelt na de gestelde hersteltermijn opnieuw de naleving van 

bovengenoemd voorschrift.  
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Voor onderstaande voorwaarde(n) is geen herstelaanbod aangeboden. De overtreding van de 

kwaliteitsregel(s) leent zich niet voor herstel of herstelaanbod op deze kwaliteitseis(en) komt op 

basis van gemeentelijk beleid niet in aanmerking.  

 

Overtreden 

voorwaarde 

Aan welke voorwaarde wordt niet voldaan?  

<wettelijke overtreding: kopiëren en plakken uit het rapport> 
 

Beschrijving Waarom wordt er niet aan de voorwaarde voldaan? 

Wat ontbreekt of wat heeft de houder nagelaten? 

 

Mocht u nog vragen hebben naar aanleiding van dit bericht dan kunt u via de e-mail/telefonisch 

contact opnemen met ondergetekende.  

 

Met vriendelijke groet, 

 

(Digitale) handtekening 

 

Naam en functie toezichthouder kinderopvang 

Naam afdeling en naam GGD 

E-mail adres/ Telefoonnummer  
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Bijlage 2 Stroomschema inspectieproces met herstelaanbod 

start onderzoek GGD

alle voorschriften worden 
nageleefd geen herstelaanbod

opstellen (cpt) 
inspectierapport

rapport ter afhandeling aan 
gemeente

constatering: overtreding(en)

onderscheid: 

wat komt wel of niet in 
aanmerking voor herstel

Welke wel en welke niet: 
aard v.d. overtreding 

recidive/gemeentebeleid

Binnen welke termijn is 
herstel mogelijk? 

herstel binnen 4 wkn voor 
alles

herbeoordeling voorschrift

opstellen (cpt) 
inspectierapport 

rapport ter afhandeling aan 
gemeente

herstel mogelijk voor deel 
overtredingen

hersteltermijn (voor deel 
overtredingen) langer dan 4 

wkn

geen herstelaanbod

opstellen (cpt) 
inspectierapport rapport ter afhandeling aan 

gemeente

houder wil geen herstel geen herstelaanbod
opstellen (cpt) 

inspectierapport 
rapport ter afhandeling aan 

gemeente

teveel overtredingen opstellen (cpt) 
inspectierapport 

rapport ter afhandeling aan 
gemeente

bevel
afhandelen conform 

procedure bevel

geen herstelaanbod

herstelaanbod voor alle 
overtredingen

herstelaanbod voor 

deel overtredingen
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Bijlage 3 Werkwijze herstelaanbod in GIR Inspecteren 

 

In zes stappen wordt uitgelegd hoe de toezichthouder in GIR Inspecteren met het herstelaanbod 

omgaat.  

1. Het vastleggen van een overtreding 

Uit het onderzoek blijkt dat een voorwaarde niet voldoet. De toezichthouder klikt zoals 

gebruikelijk de ‘Nee’ aan in het keuzemenu. 

De nieuwe functionaliteit wordt hierna zichtbaar: het keuzemenu voor wel of niet aanbieden van 

herstelaanbod. In het menu staan de volgende twee keuzes:  

a. Herstelaanbod aangeboden 

b. Herstelaanbod niet aangeboden 

De toezichthouder is niet verplicht herstelaanbod aan te bieden. Zie hiervoor de handreiking, 

welke de werkwijze beschrijft om tot een afweging te komen.  
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2. Wel of geen herstelaanbod vastleggen 

Als een voorwaarde niet voldoet is het verplicht een keuze te maken of herstelaanbod wel of niet 

is aangeboden. Een keuze moet gemaakt worden voordat naar de volgende pagina gegaan 

wordt. Wanneer geen keuze gemaakt is wordt de foutmelding getoond in de rode balk. 

 

Wanneer de houder geen gebruik wenst te maken van het herstelaanbod kan Herstelaanbod 

“Niet aangeboden” worden vastgelegd.  
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3. Signaaldatum vastleggen  

Bij het kopje ‘Planning’ kunt u via ‘Signaaldatum’ de hersteltermijn invullen en bewaken.  

 

 

 

Op de datum die u heeft gevuld bij signaaldatum wordt het inspectieonderzoek oranje bij 

‘Overzicht inspecties ‘, zodat u weet dat u actie moet ondernemen.  

 

 

 

Tijdens de looptijd van de hersteltermijn, zet u het rapport van fase ‘uitvoeren’ naar fase 

‘Herstelaanbod’. Hiermee kunt u via de werkvoorraad eenvoudig zien voor welke rapporten er 

een hersteltermijn loopt. 
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4. De periode van herstel is beëindigd 

Na het beëindigen van de hersteltermijn constateert de toezichthouder of de overtreding is 

beëindigd of niet. Het tweede oordeel wordt door de toezichthouder vastgelegd in de GIR 

Inspecteren. Een tweede keuzemenu verschijnt in GIR Inspecteren. Het keuze menu geeft de 

volgende opties aan: 

a. Hersteld na aanbod 

b. Niet hersteld na aanbod 

 

5. Controle voor het afronden van rapport 

Het is belangrijk om de menubalk te controleren voordat een rapport gereed gemaakt wordt 

voor de conceptfase. Rechts in de menubalk links op de pagina (bij de rode pijl) staan vinkjes 

voor het oordeel. De vinkjes geven aan of een voorwaarde volledig is beoordeeld.  

Zolang het oordeel na herstelaanbod niet gegeven is, ontbreekt het vinkje in de menubalk.  

 

Let op: Dit is de controle op de volledigheid van het rapport. Het inspectieonderzoek 

kan afgesloten worden, zonder vermelding van het resultaat van herstelaanbod.  
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6. Vermelding van de conclusie in het rapport.  

In de conclusie, volgend op de constatering(en)/bevinding(en), wordt in het inspectierapport de 

resultaten van herstelaanbod vermeld. In deze samenvatting is te lezen:  

• De voorwaarden waar niet aan is voldaan; 

• De voorwaarden waar na herstelaanbod is voldaan;  

• De voorwaarden waar na herstelaanbod niet is voldaan.  

 

 

 


