
 

INVLOED OMGEVINGSWET OP 

GASTOUDEROPVANG 

HEEFT HET BBL INVLOED OP DE GASTOUDEROPVANG? 

 

De invoeringsdatum wordt zeer waarschijnlijk 1 januari 2023. 
Dit heeft tot gevolg dat tevens het Besluit Bouwwerken Leefomgeving (BBL) wordt 

uitgesteld. 

Heeft het BBL invloed op de gastouderopvang? Ja, op twee wijzen kan dit van invloed 

zijn op de gastouderopvang, te weten; De verplichte plaatsing van rookmelders en het 

v erbod op loden leidingen in de kinderopvang. Voor de verplichte plaatsing van de 

rookmelders is er vanuit de brandweer een document ontvangen waarin meer 

duidelijkheid wordt gegeven over waar de rookmelders precies geplaatst dienen te 

worden. Het GOB controleert bij de risico inventarisatie al of de rookmelders op de juiste 

plek hangen. Inzake het verbod op loden leidingen in de kinderopvang wordt ook de 

gastouderopvang verstaan. Loden leidingen werden standaard gebruikt bij het bouwen 

v an huizen voor 1945. Ook kan het voorkomen bij won ingen gebouwd tussen 1945 en 

1 960.Weet je niet of de leidingen ondertussen vervangen zijn dan kan je dit zelf 

controleren: loden leidingen hebben een donkerblauwe-grijze kleur (check bij de 

watermeter); loden leidingen klinken dof als je er met metaal tegenaan tikt; loden 

leidingen zijn niet magnetisch. Eigenaren/verhuurders zijn verantwoordelijk voor de 

v ervanging van de leidingen. 
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Oorlog in Oekraïne: wat 
kan de Nederlandse 
kinderopvang doen? 
 
De beelden die we dagelijks op tv en andere media zien laten ons 
niet los. Wat er in Oekraïne gebeurt, is ronduit verschrikkelijk. 
Overal worden hulpacties op touw gezet, ook onder kinderen. Wat 
kan de kinderopvang in Nederland betekenen voor de (verwachte) 
vluchtelingenstroom? De branchepartijen geven praktische tips. 
Op verschillende manieren kan de kinderopvangsector haar 
steentje bijdragen in de huidige crisis rondom de oorlog in 
Oekraïne. De BK en BMK onderzoeken via het ministerie van SZW 
of zij kan aanschuiven bij het nationale crisisteam dat deze week is 
opgericht. 
 
Ook willen branchepartijen BK, BMK en de beroepsvereniging 
voor pedagogisch professionals in de kinderopvang, PPINK, 
informeren hoe je over het begrip ‘oorlog’ praat met kinderen. 
Kinderen voelen de spanning haarfijn aan en kunnen vragen of 
onbegrip over de situatie hebben. Hoe je dit gesprek ingaat, is 
afhankelijk van de leeftijd van het kind.  
 
Beschrijving per leeftijd: 
0-2 jaar: Kinderen hebben nog geen besef van nieuws. Toch kan je 
zowel beelden als geluiden beter bij ze weghouden. 
2-4 jaar: Kinderen maken geen onderscheid tussen werkelijkheid 
en fantasie. Voor deze leeftijd wordt geadviseerd om geen 
aandacht te besteden aan nieuws uit de media. PPINK en BMK 
maakten een overzicht van adviezen en tools hoe met kinderen het 
gesprek aan te kunnen gaan en om te kunnen gaan met de 
gevoelens en gedachten die er leven bij de kinderen. 
 
 
Kun je als gastouder je opvang openstellen voor vluchtelingen? De 
BK adviseert het volgende: ‘Wil je als gastouder vluchtelingen 
opnemen in je gezin? Je gastvrijheid wordt erg gewaardeerd. 
Realiseer je wel dat elke volwassene in je huis geregistreerd en 
gekoppeld moet worden in het Personenregister Kinderopvang 
(PRK). Dat is voor vluchtelingen niet mogelijk. Dit heeft dus 
invloed op je gastouderopvang. Er word nog gezocht naar opties. 
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