GASTOUDEROPVANG BIJ DE OUDER THUIS
Inleiding
Voor de opvang van meerdere kinderen uit één of meer gezinnen kan gebruik gemaakt worden van opvang aan
huis. De gastouder komt bij de ouders thuis voor de opvang van de aanwezige kinderen. Voor het vastleggen van
de opvang aan huis zijn speciale contracten ontwikkeld.
Er wordt gebruik gemaakt van de regeling ‘Dienstverlening aan huis’ met een daarbij behorende beperkte
arbeidsovereenkomst. Deze regeling houdt in dat een gastouder maximaal 3 dagen bij dezelfde ouder aan huis
kan opvangen, onafhankelijk van het aantal op te vangen uren.
Meer dagen is niet mogelijk, omdat bij meer dan 3 dagen per week de overeenkomst automatisch een
arbeidsovereenkomst wordt met verplichting tot afdracht van loonheffing en sociale verzekeringen.
Indien ouders meer dagen opvang nodig hebben bestaat de mogelijkheid thuisopvang te combineren met een
andere vorm van kinderopvang of om twee verschillende gastouders aan huis te kiezen.
Voor ouders heeft deze vorm van opvang het voordeel dat de kinderen in hun eigen omgeving worden opgevangen
en niet ergens naar toe gebracht hoeven te worden.
Voor de gastouder is het voordeel dat er sprake is van een beperkte arbeidsovereenkomst en de daarbij
behorende rechten zoals uitbetaling van het minimum loon, beperkte doorbetaling bij ziekte. Bovendien hoeft zij
haar eigen huis niet geschikt te maken voor kinderopvang.
In de overeenkomst staan afspraken over doorbetaling tijdens ziekte.
We zetten een aantal punten op een rij die belangrijk zijn bij deze vorm van gastouderopvang.
Algemeen
SKSG bemiddelt tussen ouder en gastouder aan huis. Het kennismakingsgesprek tussen ouder en gastouder
vindt plaats bij de ouder thuis. Als ouder en gastouder akkoord gaan wordt een overeenkomst getekend.
SKSG Gastouderopvang biedt ondersteuning en begeleiding bij de opvang en zorgt voor
deskundigheidsbevordering.
SKSG bemiddelt voor kinderopvang en niet voor het uitvoeren van huishoudelijk werk. Tijdens de verzorging van
een kind ontstaan echter wel huishoudelijke werkzaamheden die direct met de verzorging van het kind te maken
hebben. Denk hierbij aan de afwas na de lunch, de flessen van een baby, de vuile luiers en niet te vergeten de
gezellige rommel die de kinderen zelf maken. Om onduidelijkheden te voorkomen worden afspraken hierover in
de overeenkomst vastgelegd. Als norm wordt gehanteerd dat het huishoudelijke werk dat de gastouder verricht
wordt beperkt tot de handelingen die voortkomen uit de opvang van het kind.
Eten en drinken
De gastouder gebruikt de normale maaltijden met de kinderen mee. Over het verdere gebruik van consumpties
maken de ouder en de gastouder zelf afspraken.
Werkomgeving
Bij de beoordeling van de werkomgeving is het uitgangspunt dat de ouders een veilige en gezonde werkomgeving
moeten creëren voor de gastouder. Tijdens het kennismakingsbezoek bekijken wij het huis van de ouder aan de
hand van onze “Checklist (Gast)ouderwoning”. Wordt een bemiddeling tot stand gebracht dan volgt de
uitgebreide Risico-Inventarisatie in aanwezigheid van de gastouder. Bij de opvang in het huis van de ouder gaat
het niet alleen om het welbevinden van het kind, maar ook om de omstandigheden waarin de gastouder haar
werk moet verrichten.
Tarieven
Gastouderopvang aan huis valt onder de Wet Kinderopvang. Ouders hebben recht op een tegemoetkoming van de
overheid.
Bij de regeling Dienstverlening aan huis, waarbij er dus gewerkt wordt op maximaal 3 dagen per week, hoeft de
ouder (werkgever) geen loonheffing en geen premies werknemersverzekeringen in te houden. De ouder betaalt de
gastouder:
Minimaal het bruto minimum loon. Dit is € 11,77 per uur incl. 8% vakantietoeslag (prijspeil jan-juli
2018). Bij de opvang van twee of meer kinderen wordt dit bedrag verhoogd.
Vakantiedoorbetaling. De gastouder heeft recht op 1 uur vakantie per 12 gewerkte uren. Dit is al in de
uurprijs verwerkt.
Maximaal zes weken doorbetaling bij ziekte. De eerste 2 opvangdagen hoeven niet doorbetaald te
worden.
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SKSG berekent de bemiddelingskosten door in de uurprijs. Voor het eerste kind betaal je €2,04 per uur, voor het
2e en volgende kind €1,02 per uur (prijspeil 2018).
De gastouder aan huis houdt de uren bij op een urenlijst, aan het eind van de maand wordt deze door ouder en
gastouder getekend en naar SKSG Financien gestuurd. De ouder voldoet het loon aan de gastouder aan huis door
middel van overboeking aan SKSG, hiertoe ontvangt de ouder een factuur.
De gastouder aan huis verdient het bruto minimum loon en zal dit moeten opgeven aan de belasting. Dit gaat via
een jaarlijks door de ouder ingevuld IB47 formulier.
Bij de belastingdienst kan geïnformeerd worden of de belasting maandelijks kan worden ingehouden.
Vanuit het kostenaspect is deze vorm van opvang vooral interessant voor gezinnen met minimaal twee kinderen.
Er worden onderling afspraken gemaakt over:
• Kilometervergoeding voor de gastouder die de kinderen vervoert per auto, fiets, openbaar vervoer;
• Eventuele reiskostenvergoeding;
• Gebruik van verdere consumpties door de gastouder.
Wat mag de ouder van de gastouder aan huis verwachten?
Alle werkzaamheden die nodig zijn bij de voorbereiding van de maaltijden en tussendoortjes die de kinderen
tijdens de opvang krijgen.
Afwassen en opruimen na de maaltijden of gebruik van “tussendoortjes” (niet de afwas van het ontbijt of de vorige
dag).
Opruimen bij “kleine ongelukjes” die de kinderen veroorzaken. Denk hierbij aan een omgevallen glas limonade,
een omgetrokken plant.
Het schoonmaken van de plaats waar de baby wordt verschoond. Denk hierbij aan het weggooien van vuile luiers
en verzorgingsdoekjes en het schoonmaken van een aankleedkussen.
Opruimen (eventueel samen met de kinderen) van het speelgoed tegen de tijd dat de ouders thuiskomen.
In geval van avondopvang de kinderen schoon naar bed brengen.
Wat mag de ouder dus niet van de gastouder verwachten?
Verzorging van de huisdieren.
Verzorging van de planten.
Boodschappen doen.
Opruimen van de rommel die voor de komst van de gastouder is gemaakt. Denk hierbij aan het afwassen van de
ontbijtboel.
Voorbereiding van de avondmaaltijd als de gastouder zelf op die tijd niet meer in het gezin aanwezig is.
Stofzuigen, ramen lappen, soppen, stoffen etc.
Wassen, strijken.
Afspraken over andere werkzaamheden
De ouder kan met de gastouder afwijkende afspraken maken over bv. de verzorging van huisdieren en/of
huishoudelijke werkzaamheden. Voor deze extra werkzaamheden moet dan echter wel een vergoeding worden
afgesproken. Deze extra afspraken vallen niet onder de verantwoordelijkheid van SKSG.
Prijspeil januari-juni 2018
Uurtarief opvang aan huis incl.
vergoeding aan gastouder
1 kind
2 kinderen tegelijkertijd
3 kinderen tegelijkertijd
4 kinderen tegelijkertijd
5 kinderen tegelijkertijd

Per kind per
uur
€ 13,81
€ 7,49
€ 6,57
€ 6,47
€ 6,41

Vergoeding voor gastouder
€ 11,77
€ 11,92
€ 15,62
€ 20,77
€ 25,92

Als de opvang van de kinderen niet tegelijkertijd plaats vindt, kun je voor een berekening van het gemiddeld
uurtarief of de gemiddelde vergoeding aan de gastouder contact opnemen met SKSG Gastouderopvang.
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