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P E R S  B E R I C H T

Den Haag, 13 oktober 2009

Hardheidsclausule terugvordering toeslag gastouderopvang nodig

De Branchevereniging van ondernemers in de kinderopvang vindt dat het kabinet een 
hardheidsclausule in het leven moet roepen, die voorkomt dat ouders in 2011 te maken 
krijgen met terugvordering van kinderopvangtoeslag die zij in 2010 hebben ontvangen 
voor hun gastouderopvang. Die clausule dient toegepast te worden in situaties waarin 
noch ouder, noch gastouder, noch gastouderbureau op voorhand hadden kunnen 
voorzien dat de gastouder eind 2010 niet aan de eisen zou voldoen.

Terugvordering van kinderopvangtoeslag
Op 1 januari 2010 worden nieuwe regels voor gastouderopvang van kracht. Gastouders 
moeten aan deskundigheidseisen gaan voldoen en hebben daarvoor een jaar de tijd. 
Voldoen ze aan het eind van dat jaar niet aan de eisen, dan wordt de 
kinderopvangtoeslag die ouders gedurende dat jaar voor die opvang ontvangen hebben 
terugwerkend tot 1 januari 2010 teruggevorderd. 

Inspanningen van gastouderbureaus
De nieuwe deskundigheidseisen zijn voor alle huidige gastouders in beginsel prima 
haalbaar. En gastouderbureaus doen hun uiterste best om gastouders te ondersteunen
om aan de nieuwe eisen te gaan voldoen. De inspanningen van gastouderbureaus 
bestaan o.a. uit het geven van informatie, deskundigheidsbevordering en aanmelding 
voor examen of EVC-procedure en soms ook medefinanciering van examenkosten. 
Gastouderbureaus hebben ook de verantwoordelijkheid om ouders op de hoogte te 
houden van de vorderingen.

Onvoorziene omstandigheden
Er zijn echter allerlei onvoorzienbare omstandigheden denkbaar als gevolg waarvan ook 
een goede gastouder uiteindelijk toch niet aan de eisen zou kunnen voldoen. Dat kan 
bijvoorbeeld in de volgende situaties: verhuizing, zwangerschap, langdurige ziekte, etc. 

Capaciteitsproblemen bij onderwijsinstellingen en de overheid
Behalve onvoorziene omstandigheden in de persoonlijke sfeer, kan ook de capaciteit om 
gastouders te examineren en op te nemen in het nieuwe register kinderopvang een 
knelpunt vormen. Er moeten tienduizenden gastouders geëxamineerd worden. Op dit 
moment zijn de loketten waar gastouders voor examinering aangemeld moeten worden 
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nog niet open. Vervolgens dienen alle gastouders door de GGD geïnspecteerd te worden. 
Ook dat wordt een grote logistieke opgave. En tenslotte moeten de gastouders voor 1 
januari 2011 daadwerkelijk in een nieuw register kinderopvang opgenomen zijn. Dat 
register bestaat op dit moment nog niet.

Er zijn kortom veel factoren die er toe kunnen leiden dat gastouders buiten hun schuld of 
de schuld van het gastouderbureau niet tijdig aan de eisen voldoen. Om te voorkomen 
dat ouders hiervan de dupe worden pleit de Branchevereniging van ondernemers in de 
kinderopvang bij het kabinet voor een hardheidsclausule. 

Meer informatie
Hans Huijsmans, 
woordvoerder de Branchevereniging van ondernemers in de kinderopvang
06-19538531


