
   
 
 
 
 
 

Pagina 1 van 3 
 

 
HANDREIKING WEIGEREN/NIET WEIGEREN VAN NIET-GEVACCINEERDE KINDEREN  
 
Aanleiding 
De vaccinatiegraad is in Nederland gestaag aan het dalen. In 2018 was de landelijke vaccinatiegraad 
nog maar 92,9%. De Wereldgezondheidsorganisatie acht een vaccinatiegraad van 95% noodzakelijk 
om een zeer besmettelijke ziekte als de mazelen uit te bannen.  
 
Mede door deze zorgelijke ontwikkeling worden kinderopvangorganisaties steeds vaker 
geconfronteerd met de wens van ouders met wel gevaccineerde kinderen om de niet-gevaccineerde 
kinderen kinderopvang te weigeren. In de media zijn diverse verhalen over kinderopvangorganisaties 
die dit reeds doen verschenen.  
 
Waarschijnlijk worden ook gastouderbureaus en gastouders geconfronteerd met de vragen van 
ouders rondom het al dan niet gevaccineerd zijn van kinderen in de gastouderopvang.  
 
Onderstaand vindt u een handreiking voor onze leden die een beslissing moeten nemen omtrent het 
wel of niet weigeren van kinderen met alle relevante overwegingen voor een verantwoord besluit. 
 
Waar het in ondergaande over “kinderopvang” gaat bedoelen wij ook de gastouderopvang. Echter 
waar het over “kinderopvangorganisaties” en “houders” gaat, kunnen wij dit niet direct van 
toepassing laten zijn op gastouderbureaus. Gastouderbureaus hebben geen gezagsverhouding met 
gastouders. Gastouders zijn in principe vrij om hun eigen aannamebeleid te voeren. De handreiking 
geldt dus niet in directe zin voor de gastouderbureaus, maar kan door hen gebruikt worden voor de 
gastouders die bij hen aangesloten zijn.  
 
Standpunt van de Brancheorganisatie Kinderopvang 
De Brancheorganisatie Kinderopvang is het eens met het advies dat Raad van State aan de Tweede 
Kamer heeft gegeven over het wetsontwerp. Het advies is mede op basis van input van BK tot stand 
gekomen.  
 
De Brancheorganisatie Kinderopvang is van mening dat ieder kind recht heeft op verantwoorde 
kinderopvang. De dalende vaccinatiegraad is een punt van zorg. De vaccinatiegraad moet weer op 
een verantwoord niveau (meer dan 95%) komen.  De eerste verantwoordelijkheid hiervoor ligt 
echter niet bij de kinderopvang, maar bij de overheid en bij ouders. De kinderopvang kan hier wel op 
verschillende manieren een ondersteunende rol in spelen (bijvoorbeeld door het aangaan van 
gesprekken met ouders, het geven van voorlichting of het beschikbaar stellen van de locatie aan 
andere voorlichtende partijen).  
 
De Brancheorganisatie Kinderopvang adviseert haar leden geen overhaaste beslissingen te nemen 
met betrekking tot het al dan niet weigeren van kinderen die niet-gevaccineerd zijn. Aan de leden 
gastouderbureaus adviseert de Brancheorganisatie Kinderopvang dit standpunt over te brengen aan 
de bij hen aangesloten gastouders.  
 
Handreiking voor onze leden 
In de gesprekken met oudercommissie en ouders kan de houder zich gedwongen voelen de politieke 
ontwikkelingen niet af te wachten en een duidelijk besluit te nemen. Neem dit besluit niet zonder de 
oudercommissie, ouders en medewerkers hierin mee te nemen. Reserveer meerdere bijeenkomsten 
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waarop iedereen vrijelijk zijn/haar mening kan geven en houdt ruimte voor debat. Vraag aan de 
plaatselijke GGD of ze bereid zijn voorlichting en informatie te geven op deze bijeenkomsten. Leg het 
besluit goed gemotiveerd, schriftelijk vast en communiceer via nieuwsbrieven, website, prikbord, 
etc. naar alle belanghebbenden. Neem het besluit op in je pedagogisch beleidsplan. 
 
Argumenten om niet te weigeren 

• In Nederland is er geen wettelijke vaccinatieplicht. Iedere ouder mag dus besluiten zijn/haar 
kind niet te laten vaccineren.  

• Als private ondernemingen kunnen kindercentra een toelatingsbeleid hanteren en besluiten 
iemand uit te sluiten. Het recht op gelijke behandeling en de bescherming van 
persoonsgegevens begrenzen de kinderopvangcentra daar echter in. De wet op gelijke 
behandeling verbiedt onderscheid tussen mensen op basis van geloofsovertuiging of religie. 
Iemand uitsluiten omdat hij of zij niet gevaccineerd is zal gezien kunnen worden als indirecte 
discriminatie op basis van religie of geloofsovertuiging. Er is tot op heden geen rechterlijke 
uitspraak over het weigeren van een kind omdat het niet gevaccineerd is en de wetgever 
heeft hierin nog geen duidelijkheid verschaft.  

• Een weigeringsbeleid geeft een schijnzekerheid. Een kinderopvang kan niet controleren of 
een kind daadwerkelijk is ingeënt en dus ook niet garanderen dat alle kinderen zijn 
gevaccineerd. Omdat kinderen beneden de 14 maanden nog niet zijn ingeënt, kan een kind 
altijd geïnfecteerd raken. Ook met een weigeringsbeleid. Een kind wordt gemiddeld twee 
dagen per week opgevangen. Een infectie kan ook op de vijf andere dagen in de week 
worden opgelopen. Niet alle kinderen in Nederland worden door een 
kinderopvangorganisatie opgevangen. De besmetting kan dus ook plaatsvinden op 
speeltuinen, consultatiebureaus, sportclubs en bij vriendjes. 
 

Zaken om op te letten bij weigeren 

• Als private ondernemingen kunnen kindercentra een toelatingsbeleid hanteren en besluiten 
iemand uit te sluiten. Het recht op gelijke behandeling en de bescherming van 
persoonsgegevens begrenzen de kinderopvangcentra daar echter in. De wet op gelijke 
behandeling verbiedt onderscheid tussen mensen op basis van geloofsovertuiging of religie. 
Iemand uitsluiten omdat hij of zij niet gevaccineerd is zal gezien kunnen worden als indirecte 
discriminatie op basis van religie of geloofsovertuiging. Er moet dus met een goede reden 
onderscheid gemaakt worden. Bescherming van de volksgezondheid is een voorbeeld van 
een goede reden. Maar of dit echt zo is zal pas duidelijk worden indien de rechter zich 
hierover uitlaat of de wetgever hier meer duidelijkheid in verschaft. Er is tot op heden geen 
rechterlijke uitspraak over het weigeren van een kind omdat het niet gevaccineerd is. 

• Beperk je weigeringsgronden puur tot het niet-gevaccineerd zijn. Laat er geen 
onduidelijkheid over bestaan dat je weigering niet gebaseerd is op religieuze gronden of 
voortvloeien uit een levensbeschouwing. Geef hierbij aan dat het weigeringsbeleid het doel 
heeft de algemene gezondheid en welzijn van de mensen en kinderen op de opvang te 
waarborgen.   

• Iedere ouder heeft het recht het weigeringsbeleid voor de rechter aan te vechten. Er blijft  
altijd een kans dat de rechter het weigeren verbiedt. Streef daarom naar een zo groot 
mogelijke consensus over het besluit en probeer in te schatten wat het risico is dat ouders 
toch juridische stappen nemen. Zorg er dus voor dat de belangenafweging voor het 
weigeringsbeleid goed en duidelijk wordt gecommuniceerd.   

• Informeer de ouders zorgvuldig over de schijnzekerheid van het te voeren weigeringsbeleid 
en herhaal deze voorlichting periodiek.  
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• Op grond van de Algemene Verordening Gegevensbescherming is de informatie of iemand 
wel of niet is ingeënt een bijzonder persoonsgegeven. Deze informatie mag alleen worden 
bijgehouden indien hier expliciete toestemming voor is gegeven. Ouders moeten 
nadrukkelijk, vrijwillig en aantoonbaar (schriftelijk) toestemming geven voor de registratie 
dat hun kind is gevaccineerd/deelneemt aan het rijksvaccinatieprogramma, maar een ouder 
is niet verplicht deze informatie te geven. Omdat de volledige vaccinatie meerdere jaren 
duurt moet de verklaring diverse malen tijdens de opvangperiode worden verstrekt. Tevens 
moet de informatie adequaat worden beschermd. 
 

Informatieverstrekking inzake vaccinatie binnen kinderopvang 
Kinderopvangorganisaties kunnen aangeven, voor zover bij hen bekend, of er kinderen worden 
opgevangen die niet deelnemen aan het Rijksvaccinatieprogramma c.q. niet gevaccineerd zijn. Dit 
kan enkel onder de uitdrukkelijke voorwaarde dat deze informatie niet te herleiden is tot 
persoonsniveau. Dit wil zeggen dat de informatie verstrekt door de kinderopvang over of er wel of 
niet kinderen worden opgevangen die wel of niet gevaccineerd zijn, niet te herleiden mag zijn naar 
een bepaald kind. 
 


