
      

 

Uitzending Radar tendentieus 

MOgroep Kinderopvang en de Branchevereniging ondernemers in de kinderopvang 

vertegenwoordigen een groot deel van de gastouderopvang in Nederland. Ze maken namens hen 

bezwaar tegen het beeld dat Radar neerzet van de gastouderopvang. In de uitzending van 

maandag 20 september jl. werd een reportage getoond over de terugvorderingspraktijk van de 

belastingdienst bij klanten van gastouderbureau Appelbloesem. Radar is daarover terecht kritisch. 

Ouders moeten er op kunnen vertrouwen dat zij gebruik maken van erkende kinderopvang als de 

instelling is opgenomen in het register kinderopvang. Ook mogen ze aannemen dat ze dan recht 

hebben op kinderopvangtoeslag. Om die reden vinden de brancheorganisaties het dan ook niet 

terecht dat de Belastingdienst de totaal ontvangen kinderopvangtoeslag over 2008 en 2009 bij 

deze ouders terugvordert. De branche roept zowel het Ministerie van Onderwijs, Cultuur & 

Wetenschappen als de Belastingdienst op om een oplossing te vinden voor de ouders die dit 

betreft. 

In de reportage wordt echter niet alleen de terugvorderingspraktijk van de belastingdienst aan de 

kaak gesteld, maar wordt en passant een beeld van de gastouderopvang en van het werk van 

gastouderbureaus neergezet dat niet overeen komt met de meest gangbare, actuele praktijk. 

Zeker niet sinds de regels voor gastouderopvang dit jaar drastisch zijn gewijzigd. De branche is 

nauw betrokken geweest bij deze wijzigingen op het gebied van kwaliteitsverbetering en ter 

voorkoming van fraude en heeft er het volste vertrouwen in dat frauderende gastouderbureaus nu 

sneller en effectiever kunnen worden aangepakt. Ondermeer doordat malafide bureaus niet meer 

worden opgenomen in het register en dus uit de branche worden geweerd. Dat is uiteraard ook in 

het belang van de branche. 

MOgroep Kinderopvang en de Branchevereniging ondernemers in de kinderopvang betreuren de 

simplistische en tendentieuze wijze waarop Radar, bij herhaling, uitleg geeft over de 

gastouderopvang. Het feit dat steeds opnieuw gebruik gemaakt wordt van beelden uit een 

reportage van enige jaren geleden draagt daartoe bij. Gastouderopvang is geen regeling gericht op 

het genereren van subsidie voor de opvang door oma en opa, maar een bijzondere en kleinschalige 

vorm van kinderopvang die in onderzoeken uitstekend scoort op bijvoorbeeld het punt 

‘tevredenheid van ouders’. Het gastouderbureau heeft daarbij een belangrijke rol door een goede 

match tot stand te brengen tussen vraagouder en gastouder (die in de meeste gevallen overigens 

geen oma of opa is) en door toe te zien op de kwaliteit van de opvang en de gastouder inhoudelijk 

te ondersteunen en te begeleiden. 

De branche nodigt Radar van harte uit om eens langs te komen bij één van de ondernemers in de 

gastouderopvang en hun gastouders en kennis te nemen van gastouderopvang zoals die bedoeld is 

en meestal ook functioneert. 


