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De Rijksoverheid heeft een voorgenomen besluit gepubliceerd waarin staat opgenomen dat zij de toezicht en handhaving in 

de gastouderopvang wilt intensiveren. De afgelopen jaren zljn alle kosten voor het toezicht in de kinderopvang, voor zowel 

kinderdagverblijven als gastouderlocaties, uit het budget van de Kinderopvangtoeslag betaald. 

Wegens de intensivering van toezicht en handhaving, welke eigenlijk om een frequentie gaat die door de Rijksoverheid reeds 
gerealiseerd had moeten zijn, geeft de overheid aan extra lasten te willen bekostigen door het maximum uurtarief 
Kinderopvangtoeslag per januari2023 te verlagen met 15 cent per uur. Deze -vooralsnog niet onderbouwde-15 cent geldt 

echter enkel voor het maximum uurtarief Kinderopvangtoeslag in de gastouderopvang. 

Kinderoase heeft grote moeite met dit voorgenomen besluit en maakt via deze weg bezwaar kenbaar bij het ministerie van 

Sociale Zaken en Werkgelegenheid. 

Het aantal gastouderlocaties is de laatste jaren namelijk landeljk flink afgenomen. Dit houdt in dat er per saldo jaarlijks dus 

juist aanzienlijk minder inspecties benodigd zijn. Deze gastoudero pvang-inspecties hebben in vergelijking tot 
kinderdagverblijven daarbij een compactere omvang. Al met al brengt dit een natuurljke balans in toezicht en handhaving in 

de verschillende takken binnen de kinderopvang. 

Gastouderbureau Kinderoase is voorstander van een rechtvaardig verdeelde en intensieve controle op Nederlandse 

kinderopvanglocaties. Deze kosten dienen echter niet extra verhaald te worden op ouders en gastouders in de kinderopvang. 

Om wel tot een gezonde oplossing voor deze intensivering te komen vragen wij ons af of deze kosten vergoed kunnen worden

vanuit de (in sommige gemeenten) aanzienljke legeskosten die reeds worden voldan? Deze budgetten hebben betreking 

op actieve gastouder- en kinderdagverblijflocaties en zijn daardoor ook direct naar realiteit verdeeld. 

Een tweede onderdeel van de oplossing kan bij de Nederlandse kinderopvang zelf liggen. Gastouderbureau Kinderoase is 

absoluut bereid een grotere verantwoordelijkheid te nemen ten aanzien van het waarborgen van de kwaliteit en hier 

praktisch in bij te dragen.

Wij ontwikkelen namelijk graag een toekomstbestendige Nederlandse kinderopvang. We nemen een significante groei waar 

in de vraag naar kleinschalige flexibele opvang. Het is dan ook onwenselijk om precies deze branche te gaan belasten en een 

oneerlijke verdeling aan te gaan in de maximum vergoeding waar ouders recht op hebben middels Kinderopvangtoeslag. 

Voornameljk voor ouders met een essentieel beroep, zoals zorgpersoneel, ziekenverpleging en agenten, is het ongewenst 

en niet gepast om juist in deze vorm van kinderopvang te gaan sniljden. 

Zo was in de tweede lockdown van de Corona pandemie de gastouderopvang de enige toegestane vorm van kindero pvang. 

waardoor werkende ouders met een essentieel beroep hun bijdrage aan de maatschappij konden blijven leveren. Het waren 

ook de gastouders die aan jonge kinderen noodopvang boden ten tijde dat hun ouders, ongeacht of ze voorheen

Kinderopvang afnamen, werd opgeroepen om hun spreekwoordellke steentje bij te dragen. 

Gastouderbureau Kinderoase doet caq ook een dringend beroep aan de overheid om nlet verder door te borduren op dit 
voorgenomen besluit en hiermee/een optrpeedigingsbeleid voor de gastouderopvang te voeren. De laatste jaren is duidelijk
is gebleken d� her juist de ehtouder2jn ldie een cruciale rol hebben gespeeld in het draalende houden van onze 

maatschappij 
Met vriendelike &roeten,

Marian Slagbopm-roenevel 

Directeur 

Gastouderbureau Ktdereest B 

NANNY 


