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5 dagen regeling 

Doorbetalingsplicht gastouderbureaus versus gastouders 
 
 
 
De onduidelijkheid die er met vlagen heerst binnen de gastouderopvang over de 
doorbetaling van gelden aan een gastouder willen wij graag bij jullie wegnemen. 
 
Dat er een wettelijke regeling bestaat waarin wordt aangegeven, dat indien er sprake is van 
een doorbetaling (zoals bij de relatie GOB-GO) het geldbedrag binnen maximaal 5 kalender 
overgemaakt dient te worden, dat klopt. Dat er van deze regeling afgeweken kan worden, 
dat klopt ook. Hoe zit het dan? 
 
De Nederlandse Bank geeft een toelichting over deze regeling (Q&A 00348.1 d.d. 22-12-2011, 

http://www.toezicht.dnb.nl/3/50-224922.jsp#) waaruit geconcludeerd mag worden dat 
doorbetaling binnen 5 kalenderdagen GEEN plicht is. Op basis van ‘technische of 
organisatorische maatregelen’ mag een bedrijf van deze regel afwijken. 
 
Hiermee wordt bedoeld dat het bijvoorbeeld logisch is dat in het kader van efficiency en/of 
kostenbesparing de doorbetalingen gebundeld worden tot 1x per maand.  
Kortom, een gastouderbureau mag omdat het efficiënter en overzichtelijker is, betalingen 
bundelen en deze in één keer uitbetalen binnen de periode van één maand. Hiermee zijn de 
gastouderbureaus niet in strijd met de wet.  
 
Op basis van bovenstaande kan een gastouder de vergoeding pas opeisen als de uitbetaling 
langer dan een maand op zich laat wachten. Dit kan alleen na de wetenschap dat de 
vraagouder ook daadwerkelijk betaald heeft. De vraagouder heeft namelijk maximaal 2 
maanden de tijd om het verschuldigde bedrag over te maken aan het bureau.  
 

De hele regel “binnen 5 kalenderdagen” gaat hier dus geheel overboord. Als er bureaus zijn 
die zich wel aan de 5 dagen houden mag je als gastouder tevreden zijn.  
 

Wij adviseren je uiteraard om goede afspraken met je bureau(s) te maken en een goede 
verstandshouding met ze te hebben. Dus vraag van te voren na hoe het zit bij het 
betreffende bureau, je komt dan niet voor verrassingen te staan.  
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