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Alphen, 3 juli 2009 

 

 

Wet Kinderopvang 

 
In een brief van Staatssecretaris Dijksma van 20 juni 2008 zijn wijzigingen aangekondigd 

in de Wet Kinderopvang. Na lang wachten is 25 februari jl. de wet naar de Tweede Kamer 

gestuurd, waarna op 24 april jl., nog voor de behandeling ervan, het voorstel al weer 

gewijzigd werd. 

 

Op 3 juni 2009 is de Tweede Kamer akkoord gegaan met het wetsvoorstel. Het voorstel 

ligt nu ter behandeling in de Eerste Kamer, waar inmiddels de schriftelijke behandeling 

heeft plaatsgevonden. Hoewel de Eerste Kamer niet geheel tevreden is met de antwoorden 

die zij op haar vragen aan de regering ontvangen heeft, staat de behandeling van het 

voorstel voor komende week op de agenda. Als het wetsvoorstel in de Eerste Kamer wordt 

aangenomen, dient deze gepubliceerd te worden in de Staatscourant voordat er sprake is 

van een Wet. 

 

Er is theoretisch een kleine kans dat de Eerste Kamer niet akkoord gaat met het 

wetsvoorstel en gezien het naderende reces van deze Kamer zal die situatie voor flinke 

vertraging zorgen bij het invoeren van de Wet. 

Daarnaast moet het wetsvoorstel gezien worden als een raamwerk, wat door Algemene 

Maatregelen van Bestuur, Beleidsregels en Ministeriële Regelingen nader ingevuld zal 

worden. Onderstaand wordt een overzicht gegeven van de belangrijkste wijzigingen, 

waarbij we ook ingaan op de reeds gepubliceerde Algemene Maatregelen van Bestuur. 

 

Zoals ongetwijfeld bekend, wordt het maximale bedrag waar ouders die gebruik maken 

van gastouderopvang kinderopvangtoeslag over krijgen € 5,00. De Algemene Maatregel 

van Bestuur waarmee dit (en ook de tarieven voor dagopvang in kinderdagverblijven en 

BSO) geregeld wordt, is inmiddels aangeboden van de Tweede en Eerste Kamer. In deze 

maatregel wordt ook het aantal uur dat per maand voor kinderopvangtoeslag in 

aanmerking komt, beperkt tot 230 uur per kind. 

In dezelfde maatregel wordt de tijdelijke regeling “Innovatieve Opvang” ingetrokken 

(waarschijnlijk per 1 januari 2010). Daarvoor in de plaats zullen kinderaantallen gaan 

gelden zoals overeengekomen in een Convenant van mei 2009. 

Dit betekent dat als de groep kinderen 0 – 4 jaar is, er maximaal 5 kinderen (inclusief de 

eigen kinderen in deze leeftijdscategorie) tegelijkertijd opgevangen mogen worden. Van 

deze kinderen mogen er maximaal 4 kinderen van 0 – 1 jaar opgevangen worden, waarvan 

maximaal 2 van 0 jaar. 

Bestaat de groep uit de kinderen van 0 – 13 jaar dan mogen er maximaal 6 kinderen 

(inclusief eigen kinderen tot 10 jaar) opgevangen worden. Ook hier geldt de beperking 

m.b.t. kinderen van 0 en 1 jaar. 
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De genoemde maxima zijn wel afhankelijk van de beschikbare ruimte. Verwacht wordt dat 

in het nog op te stellen toetsingskader van de GGD concrete gegevens over de benodigde 

ruimte per kind opgenomen worden. 

 

Aan de gastouder zullen vanaf 2010 ook deskundigheidseisen gesteld worden. Ook op dit 

punt is een Algemene Maatregel van Bestuur gepubliceerd. Deze maatregel zal begin 

september in Tweede en Eerste Kamer besproken worden. 

In de maatregel wordt gesproken over een MBO-2 diploma (Helpende Zorg en Welzijn 

gericht op gastouderopvang) of een EVC (erkennen van verworven competenties) 

procedure.  

Het is denkbaar dat een aantal bestaande opleidingen/diploma’s (bijv. SPW3) aantonen dat 

de gastouder aan de vereiste competenties voldoet. Hiertoe zal een commissie opgericht 

worden die het Ministerie gaat adviseren. Pas als de lijst met opleidingen door het 

Ministerie gepubliceerd is, kunnen wij beoordelen of een bestaand diploma aan de 

eisen voldoet.  

Als je op eigen initiatief een opleiding, waarvan je aanneemt dat die aan de eisen voldoet, 

wil gaan volgen, houdt er dan rekening mee dat je het diploma van deze opleiding voor 1 

september 2010 in je bezit hebt om geen problemen met de inschrijving in het landelijk 

register (waarover later meer) te krijgen. 

Ook met betrekking tot het met goed gevolg afgesloten hebben van een opleiding  EHBO 

voor kinderen wordt door het Ministerie nog een aangegeven welke bewijsstukken 

daarvoor nodig zijn. 

De deskundigheidseisen zullen strikt gehanteerd worden en zijn bepalend voor de opname 

in het landelijk register. 

 

Met de wet worden gastouders professionele aanbieders die zelf verantwoordelijk zijn 

voor de kwaliteit. De kwaliteitseisen zullen ontwikkeld worden met organisaties van 

ouders (BOinK) en aanbieders van kinderopvang (MO-groep, BKN). Om als gastouder 

invloed op dit proces uit te oefenen,  lijkt ons BRAVO-Gastouders de aangewezen plaats. 

De GGD houdt rechtstreeks toezicht op de kwaliteit op het adres waar de opvang plaats 

vindt. Hoe de taakverdeling m.b.t. de controles tussen Gastouderbureau en GGD wordt, is 

op dit moment niet duidelijk. 

 

Gastouderbureaus en Gastouders zullen opgenomen worden in een landelijk register. 

Gastouders zullen door het Gastouderbureau aangemeld worden bij de Gemeente waar ze 

gevestigd zijn. 

Na controle door de GGD zal de gastouder, als deze voor 1 januari 2011 aan de nieuwe 

eisen voldoet, met terugwerkende kracht per 1 januari 2010 ingeschreven worden in het 

register. Pas na inschrijving in het register hebben de ouders die van deze gastouder 

gebruik maken vanaf 1 januari 2010 recht op kinderopvangtoeslag. Heeft de inschrijving 

in het register voor 1 januari 2011 niet plaatsgevonden, dan zullen ouders het in 2010 

ontvangen voorschot kinderopvangtoeslag in 2011 terug moeten betalen. 
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Alleen bij gebruik van opvang die in het landelijk register is ingeschreven, komen de 

ouders in aanmerking voor kinderopvangtoeslag. 

 

Met de nieuwe wet kunnen gastouders slechts op één locatie werkzaam zijn. Dit kan het 

woonadres van de gastouder zijn of het woonadres van één vraagouder. Deze bepaling  

heeft consequenties voor gastouders die op meerdere adressen opvang bieden. 

 

Op het punt van betalingen zal de kassiersfunctie verplicht gaan worden voor 

gastouderbureaus. Hiermee wordt het voor de Belastingdienst/Toeslagen mogelijk na te 

gaan of betalingen hebben plaatsgevonden en toeslagen rechtmatig verstrekt zijn. 

Rechtstreekse betaling van vraagouders aan gastouders zal niet meer toegestaan zijn. 

 

Voorgaand hebben we de belangrijkste consequenties van het wetsvoorstel op een rijtje 

proberen te zetten. We beseffen dat het geen complete opsomming is en dat op tal van 

punten er onduidelijkheid blijft. 
Na instemming van de Eerste Kamer en publicatie in de Staatscourant, zal het voorstel de 

titel Wet krijgen. Dan kan ook officieel pas gestart worden met de invulling ervan via 

Algemene Maatregelen van Bestuur, Beleidsregels en Ministeriële Regelingen. Gezien het 

komende reces van het Parlement zal de nadere invulling naar verwachting pas vanaf 

september weer op gang komen. 

 

Met vriendelijke groet, 

 

Gastouderbureau Solo Bambini 

 

 

 

 


