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2022Z17968 

Vragen van het lid Van den Hil (VVD) aan de Minister van Sociale Zaken en 
Werkgelegenheid over het artikel «Minister: «Versoepelingen kinderopvang 
gelden pas in 2024», personeelstekort groeit» (ingezonden 28 september 2022). 

Vraag 1
Bent u bekend met het bericht «Minister: «Versoepelingen kinderopvang 
gelden pas in 2024», personeelstekort groeit»?1 

Vraag 2
Wat zijn de voornaamste obstakels om de versoepelingen met betrekking tot 
de inzet van personeel, die u schetste in uw brief van 5 september jongstle-
den2 en waarover ook voorstellen zijn gedaan in de evaluatie van de Wet 
Innovatie en Kwaliteit in de Kinderopvang, pas in 2024 in te laten gaan? Hoe 
kunnen deze obstakels weggenomen worden? 

Vraag 3
Is er geen enkele maatregel die al eerder dan 1 januari 2024 ingevoerd kan 
worden? Zo ja, hoe is dit mogelijk? 

Vraag 4
Bent u bereid om de Kamer voor eind 2022 te informeren over de knelpunten 
die het gebruik van combinatiebanen belemmeren en de wijze waarop deze 
knelpunten opgelost kunnen worden? Zo nee, waarom niet? 

Vraag 5
Bent u van mening dat er voldoende draagvlak is vanuit de sector om de 
aangekondigde maatregelen al per 1 januari 2023 in ieder geval gedeeltelijk 
in te laten gaan? Zo nee waarom niet? Zo ja, hoe kunnen we aan deze wens 
voldoen? 

1 Pointer, 24 september 2022, «Minister: «Versoepelingen kinderopvang gelden pas in 2024», 
personeelstekort groeit», (https://pointer.kro-ncrv.nl/minister-versoepelingen-kinderopvang-
2024-personeelstekort-groeit).

2 Kamerstuk 31 322, nr. 463.
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Vraag 6
Bent u bereid om, conform het breed gedragen voorstel uit de sector zelf, een 
tijdelijke coulanceregeling op te stellen voor de inzet van personeel? Zo nee, 
waarom niet? 

Vraag 7
Kunt u meer vaart zetten achter de gesprekken met de sector over het 
modulair opleiden en het aantrekken van zij-instromers? Zo nee, waarom 
niet? 

Vraag 8
Is het mogelijk om eventueel via spoedwetgeving maatregelen eerder te 
implementeren gezien de steeds nijpendere personeelstekorten en de 
potentiële maatschappelijke ontwrichting die hieruit voortvloeit? Zo nee, 
waarom niet? 

Vraag 9
Deelt u de mening dat de personeelstekorten in de kinderopvangsector extra 
urgent zijn, juist omdat het terugdringen van deze tekorten cruciaal is bij de 
aanpak van bredere personeelstekorten op de arbeidsmarkt?
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