Aanvullende informatie voor de Gastouderopvang
8 februari 2021
Aanvullingen op de informatie van de overheid en protocol Kinderopvang voor de
gastouderopvang.
Vanaf 8 februari 2021 gaan basisscholen en dagopvang weer open. De gastouderopvang was al open.
Het dringende verzoek aan ouders om alleen gebruik te maken van de opvang als zij een cruciaal
beroep uitoefenen of als hun kinderen in een kwetsbare positie zitten komt hiermee te vervallen.
Voor alle duidelijkheid: als er in de media gesproken wordt over bso dan wordt hieronder niet
verstaan de bso opvang door de gastouder. BSO opvang door een gastouder valt onder
gastouderopvang.
Protocol kinderopvang ook voor gastouderopvang
Het RIVM heeft een Generiek Kader opgesteld om de heropening mogelijk te maken. Dit kader
bundelt de maatregelen van de Rijksoverheid en de adviezen van het OMT en het RIVM voor
kinderopvangcentra en scholen, die nodig zijn om de verspreiding van COVID-19 zoveel mogelijk te
voorkomen. De voorwaarden van dit kader zijn opgenomen in het aangepast protocol kinderopvang
van 3 februari 2021. Het protocol dient als handreiking voor de kinderopvangsector bij het werken in
tijden van COVID-19 en vormt een vertaling en verduidelijking van de richtlijnen van het RIVM naar
de specifieke situatie van de kinderopvang en gastouderopvang.
Met ingang van 8 februari is een aantal van deze richtlijnen in het protocol veranderen, omdat er
anders omgegaan zal worden met bron-en contactonderzoek en richtlijnen voor quarantaine van
kinderen en gastouders.
Hieronder vindt u nog enige specifieke informatie voor de gastouderopvang.
1. Geldt de tegemoetkoming in de eigen bijdrage ook voor ouders die gebruik maken van de
gastouderopvang?
Voor de periode 16 december tot 8 februari 2021 geldt dat de compensatie van de eigen bijdrage tot
het maximaal uurtarief geldt voor alle ouders, mits zij hun facturen doorbetaald hebben.
Omdat vanaf 8 februari de gastouderopvang weer open is stopt de tegemoetkoming in de eigen
bijdrage vanaf dat moment.
2. Als er contractuitbreiding is geweest in de periode van de maatregelen, worden ouders dan ook
voor de eigen bijdrage over die uren gecompenseerd?
De overheid moet nog een peildatum vaststellen voor de compensatieregeling voor de periode die
op 16 december is ingegaan. De hoogte van het compensatiebedrag wordt berekend op basis van de
gegevens die op dat moment bekend zijn bij de Belastingdienst. Het is dus van belang dat ouders zo
snel mogelijk eventuele wijzigingen doorgeven aan de Belastingdienst.

3. Moeten gastouders en gastouderbureaus ook weer de eigen bijdrage boven het maximum tarief
compenseren?
Onderscheid kan worden gemaakt tussen ouders die daadwerkelijk gebruik hebben gemaakt van de
opvang en ouders die het dringende advies om hun kinderen thuis te houden hebben opgevolgd.
Het advies van de gezamenlijke brancheorganisaties aan de gastouderbureaus en gastouders is, het
deel van het tarief dat boven het maximale uurtarief ligt, aan de ouders (welke geen gebruik hebben
gemaakt van de opvang), te compenseren, conform de afspraken en verdeling in de eerste lockdown.
4. Als de gastouder zelf besluit geen opvang te verlenen, of als zij door ziekte/risico (van haarzelf of
een huisgenoot) geen opvang kan bieden, moeten ouders dan blijven betalen?
Dit is afhankelijk van de bepalingen die gastouders in hun contract of in hun huisregels hebben
opgenomen.
Uitgegaan moet worden van de normale situatie voor de gastouderopvang.
5. Als een eigen kind van een gastouder in quarantaine moet, kan de gastouder dan opvang
verlenen?
Als een huisgenoot (dus ook een eigen kind) van de gastouder in quarantaine moet omdat uit bronen contactonderzoek is gebleken dat de huisgenoot in nauw contact (dat wil zeggen minimaal 15
minuten cumulatie (dus alle minuten bij elkaar opgeteld) in 24 uur binnen 1,5 meter afstand) is
geweest, kan de opvang doorgang vinden, mits de huisgenoot niet in dezelfde ruimte
verblijft/aanwezig is als de kinderen die worden opgevangen door de gastouder.
Dit geldt ook voor gastouderopvang aan huis: betrokken huisgenoot mag niet in dezelfde ruimte
verblijven of aanwezig zijn als de vraagouders en de kinderen die worden opgevangen.
6. Als de opvang gesloten moet worden vanwege de verscherpte quarantaine maatregelen,
moeten ouders dan doorbetalen?
Wanneer de opvang gesloten moet worden omdat een kind in quarantaine moet (ongeacht om
welke reden) en daarmee de hele groep kinderen en de gastouder, moeten ouders doorbetalen. De
reden hiervoor is dat er in dit geval geen sprake is van een tekortkoming in de nakoming van de
opvangovereenkomst. De opvang zou geleverd worden als geen sprake is van quarantaine. Hierdoor
is van een tekortkoming door de opvangorganisatie/gastouder geen sprake.
N.B. DIT WORDT NOG JURIDISCH VERDER UITGEZOCHT
Als de opvang gesloten moet worden omdat de gastouder ziek geworden is, om welke reden dan
ook, geldt zoals het antwoord in 4.
7. Krijgen gastouders ook voorrang bij het testen?
Ja, vanaf 8 februari 2021 hebben gastouders ook voorrang bij het testen.
Er is een voorrangsverklaring nodig. Als de gastouder klachten heeft zoals neusverkoudheid, keelpijn,
een lichte hoest en/of verhoging, kan er gebruik gemaakt worden van de voorrangsprocedure.
Gastouders kunnen via het gastouderbureau of in het uiterste geval de brancheorganisatie Nysa een
voorrangsverklaring krijgen. Hierna kan een testafspraak gemaakt worden met de GGD.

Let op: De voorrangsregeling werkt alleen als iedereen hier alleen gebruik van maakt als het écht
nodig is. Deze mogelijkheid geldt niet voor huisgenoten van de gastouder.
Zie ook:
https://www.veranderingenkinderopvang.nl/documenten/brieven/2021/2/5/informatie-voorgastouderbureaus-betreffende-voorrangsprocedure-testen-gastouders
https://www.veranderingenkinderopvang.nl/documenten/brieven/2021/2/5/voorrangsproceduregastouder
https://www.veranderingenkinderopvang.nl/documenten/formulieren/2021/2/5/verklaringvoorrangsprocedure-gastouders

