
   

____________________________________________________________________________ 
     Vereniging GastOuderBranche, Prof.Dr.W.Glasbergenlaan 15, 2235 BP Valkenburg (ZH) 

www.vgob.nl          info@vgob.nl     Rabobank 14.09.90.828      KvK 20135534 
 
 
 
 
 
 

Aan	  de	  Tweede	  Kamercommissie	  SZW-‐	  kinderopvang	  
	  
Onderwerp:	  bezuinigingsvoorstellen	  gastouderopvang	  
	  
	  
Valkenburg,	  21	  juni	  2011	  
	  
Geachte	  leden	  van	  de	  Tweede	  Kamercommissie	  
 
Onlangs	  zijn	  de	  bezuinigingsvoorstellen	  van	  minister	  Kamp	  gepresenteerd.	  	  	  De	  VGOB	  is	  bezorgd	  over	  de	  
gevolgen	  van	  deze	  bezuinigingsvoorstellen.	  Minister	  Kamp	  heeft	  meerdere	  malen	  toegezegd	  de	  
gastouderopvang	  in	  zijn	  bezuinigingsvoorstellen	  te	  ontzien.	  Het	  stelt	  ons	  teleur	  dat	  de	  keuze	  is	  gevallen	  op	  
een	  reeks	  van	  maatregelingen	  die	  zowel	  de	  kinderdagverblijven	  als	  de	  gastouderopvang	  raakt.	  
	  	  
De	  ouderbijdrage	  tabel	  wordt	  drastisch	  aangepast.	  Dit	  heeft	  gevolgen	  voor	  de	  hoogte	  van	  de	  
kinderopvangtoeslag	  die	  vraagouders	  ontvangen	  voor	  gastouderopvang.	  	  Omdat	  het	  maximum	  uurtarief	  
voor	  gastouderopvang	  	  lager	  is	  dan	  het	  maximum	  uurtarief	  van	  het	  kinderdagverblijf	  of	  BSO,	  betalen	  onze	  
vraagouders	  verhoudingsgewijs	  al	  meer	  voor	  hun	  kinderopvang.	  Deze	  maatregel	  treft	  ouders	  die	  gebruik	  
maken	  van	  gastouderopvang	  dan	  ook	  dubbel.	  
	  
Het	  is	  dan	  ook	  teleurstellend	  dat	  de	  tarieven	  bij	  de	  kinderdagopvang	  en	  BSO	  ongemoeid	  worden	  gelaten	  en	  
tegelijkertijd	  het	  tarief	  voor	  gastouderopvang	  niet	  wordt	  herzien.	  
	  
Wij	  willen	  een	  dringende	  oproep	  aan	  u	  doen	  het	  maximum	  uurtarief	  voor	  gastouderopvang	  gelijk	  te	  stellen	  
aan	  dat	  van	  het	  kinderdagverblijf/BSO,	  zodat	  de	  rechtsongelijkheid	  voor	  ouders	  die	  kiezen	  voor	  
gastouderopvang	  verdwijnt.	  	  
	  
In	  2010	  is	  een	  enorme	  kwaliteitsslag	  gemaakt	  en	  heeft	  de	  sector	  laten	  zien	  dat	  gastouderopvang	  
professioneel	  en	  kwalitatief	  goed	  is.	  Het	  is	  nu	  tijd	  de	  gastouderopvang	  met	  rust	  te	  laten	  en	  ons,	  gastouders	  
en	  gastouderbureaus,	  de	  tijd	  te	  geven	  de	  ingezette	  professionalisering	  verder	  uit	  te	  breiden	  en	  door	  te	  
zetten.	  Maar	  dit	  moet	  wel	  zinvol	  zijn,	  gastouderopvang	  moet	  voor	  iedereen	  een	  betaalbare	  vorm	  van	  
kinderopvang	  blijven.	  	  
	  
De	  VGOB	  begrijpt	  dat	  bezuinigingen	  noodzakelijk	  zijn.	  Wij	  steunen	  dan	  ook	  het	  pakket	  aan	  maatregelen	  om	  
fraude	  en	  oneigenlijk	  gebruik	  van	  de	  kinderopvangregeling	  tegen	  te	  gaan.	  	  Maar	  wij	  	  
vinden	  dat	  u	  niet	  voorbij	  mag	  gaan	  aan	  de	  betaalbaarheid	  van	  gastouderopvang.	  	  Onderzoek	  door	  de	  
universiteit	  van	  Leiden	  toont	  aan	  dat	  gastouderopvang	  de	  beste	  opvang	  voor	  een	  kind	  is.	  Laat	  
gastouderopvang	  dan	  ook	  als	  keuze	  mogelijk	  blijven	  voor	  ouders!	  
	  
Namens het bestuur van de VGOB, met vriendelijke groet, 

 
Hanke Nas – Palmen 
Secretaris VGOB 


