Persbericht
VGOB verbaasd over 2e register Kinderopvang
CDA Kamerlid van Hijum wil dat Minister Kamp van Sociale Zaken gastouderbureaus gaat verplichten
om op de website www.kinderopvangkaart.nl hun uitvoeringskosten zichtbaar te maken. Weigert de
gastouderopvang dan wil de CDA een plafond van instellen van 10% op de gastoudervergoeding die
gastouderbureaus in rekening mogen brengen. Wellicht is het van Hijum ontschoten:
gastouderbureaus weigeren niet, ze mogen het niet invullen.
De Vereniging GastOuderBranche (VGOB) is verbaasd over dit bericht dat wij aantroffen in de
Telegraaf van 8 maart jl. Eerder was de VGOB al verbaasd over de website
www.kinderopvangkaart.nl . Een website die met een subsidie van bijna 4 ton in het leven is
geroepen en dat terwijl er sinds kort een Landelijk Register Kinderopvang (LRK) is
(www.landelijkregisterkinderopvang.nl) waarin elke opvanglocatie terug te vinden is. Met ingang van
1 januari 2011 is immers elke locatie (kinderdagverblijf, buitenschoolse opvang, gastouderbureau én
gastouder) verplicht om opgenomen te zijn in dit register. Opname is pas mogelijk nadat aan alle
wettelijke eisen zijn voldaan waarmee ouders die gebruik maken van een geregistreerde locatie recht
hebben op kinderopvangtoeslag. Een belangrijke wettelijke eis is dat de opvangkosten transparant
moeten zijn voor ouders en gastouders: hierop wordt door de GGD op getoetst.
Waarom dan toch een 2e register in de vorm van een kinderopvangkaart? Waarvan de vulling door
kinderopvanginstellingen op vrijwillige basis is? Voor die 4 ton had, volgens de mening van de VGOB,
het LRK voorzien kunnen worden van functionaliteiten waarmee instellingen hun prijzen kunnen
bijhouden, openingstijden kunnen aangeven en documenten als algemene leveringsvoorwaarden
opvraag baar kunnen laten zijn.
Naast de dure onzin van een 2e register was de VGOB ook verbaasd dat gastouderopvang niet
welkom is op de site van Kinderopvangkaart. Gastouderbureaus kunnen hun gegevens niet
aanleveren. Nu wil van Hijum gastouderbureaus verplichten, prima, maar dan ook alle
opvanginstellingen verplichten en het moet dan ook wel mogelijk zijn.
Bijzonder is het voornemen tot ingrijpen in de bedrijfsvoering van ondernemers in de
gastouderopvang door de overheid. Een overheid die eerder de maximale uurvergoeding waarover
ouders kinderopvangtoeslag krijgen teruggebracht heeft van € 6,10 naar € 5,00. Deze maatregel is
door de overheid genomen omdat zij in de veronderstelling was dat gastouderopvang niet meer dan
€ 5,00 per uur hoefde te kosten, terwijl de eisen die aan gastouders en gastouderbureaus gesteld
worden hoger en meer geworden zijn. De bezuinigingsslag is volgens de VGOB in gastouderopvang al
gemaakt: hogere eisen brengen hogere kosten met zich mee, echter daar staat , in schril contrast,
tegenover een forse verlaging van de maximale uurvergoeding.
Met een overheid die ondernemers zo aan banden wil leggen kunnen wij niet ondernemen, laat
staan goede kinderopvang bieden!
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