UITSPRAAK GERECHTSHOF ARNHEM-LEEUWARDEN
INZAKE ZELFSTANDIGHEID GASTOUDER – 13 maart 2018
bron: http://bit.ly/2pl3Oj2

In hoger beroep heeft het Gerechtshof in het voordeel van
de gastouder beslist. Het ging om een zaak tussen een
gastouder en de Belastingdienst inzake het zelfstandig
ondernemerschap. De inkomsten van deze gastouder zijn
aangemerkt als ‘winst uit onderneming’ en worden niet
gezien als ‘resultaat uit overige werkzaamheden’.
Deze uitspraak is natuurlijk zeer positief nieuws. Helemaal
daar hetzelfde gerechtshof eerder in een andere zaak een
minder positief oordeel heeft gegeven voor zelfstandig
werkende gastouders.
De veelbesproken en eerder gedane uitspraken zijn te lezen
op: http://bit.ly/2uyogk6 en http://bit.ly/2FWzUaS.

Het hof heeft zijn oordeel gebaseerd op een aantal punten, te weten:
- Door de gastouder wordt ondernemersrisico gelopen;
- De gastouder bezit voldoende zelfstandigheid ten opzichte van het gastouderbureau;
(dit blijkt uit het feit dat de gastouder o.a. zelf contracten sluit met vraagouders en
zelfstandig afspraken maakt met de ouders over de uitvoering van de kinderopvang.
Het gastouderbureau speelt hierbij geen rol);
In deze zaak hadden de gastouder en het gastouderbureau alleen een overeenkomst tot
bemiddeling, waarin uitdrukkelijk werd vastgelegd dat het gastouderbureau geen
verantwoordelijkheid droeg wat betreft de afspraken tussen de gastouder en de
vraagouder.
Verder geeft het hof aan dat in de Wet kinderopvang is vastgelegd dat, iedereen die tegen
vergoeding kinderopvang verzorgt, verplicht is dit te doen met tussenkomst van een
gastouderbureau. Met andere woorden een gastouder kan niet zonder tussenkomst van een
gastouderbureau bestaan. Het hof zegt hierover dat ondanks de wet- en regelgeving er niet
kan worden vastgesteld dat een gastouder te maken heeft met strakke regels, controle en
toezicht van het gastouderbureau.
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De uitspraak is positief maar geldt lang niet voor iedereen. Het hof heeft hierbij gekeken
naar de specifiek geldende overeenkomst tussen de gastouder en het gastouderbureau. Vele
van jullie hebben een andere overeenkomst of verkrijgen contacten met vraagouders enkel
door het gastouderbureau. In dit soort gevallen wil de uitspraak wellicht geen standhouden.
Wij drukken bij alle gastouders op het hart dat je de contracten die je afsluit, met de
vraagouders en het bureau inhoudelijk goed kent en weet welke consequenties e.e.a. heeft.
Nysa biedt al haar deelnemers een gratis contract-check aan. Maak daar gebruik van.
Desondanks, blijft dit natuurlijk nieuws waar we erg blij van worden.
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