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Gratis gastouderopvang mogelijk bij opvang door oma of opa 

 
Gratis uw kinderen laten opvangen door oma of opa? Kan dit wel en mag dit? 
Als u zich aanmeldt bij gastouderbureau MijnGastouderopvang voor de opvang van uw kinderen door oma of 
opa, denken wij altijd met u en oma of opa mee voor een optimaal belastingtechnisch plaatje. In veel gevallen 
kunnen wij door een legale fiscale constructie ervoor zorgen, dat uw netto kosten € 0,00 bedragen. 
 
Hoe kan ik als ouder gratis gastouderopvang regelen? 

1. Oma of opa meldt zich aan bij MijnGastouderopvang. 
2. Oma of opa kijkt zij/hij in hoeverre er wordt voldaan aan de deskundigheidseisen voor gastouders. 
3. Als zij/hij nog niet hieraan voldoet, klikt zij/hij door naar het stappenplan voor gastouders. 
4. MijnGastouderopvang brengt een bezoek aan de plaats waar de opvang van uw kinderen door 

oma/opa plaats moet vinden voor een intakegesprek en een inventarisatie van de veiligheid en 
gezondheid en geven diverse adviezen.  

5. MijnGastouderopvang voert een gesprek met u en oma/opa en maakt een voorlopige overeenkomst 
tussen u, oma/opa en MijnGastouderopvang. Ook maken wij een berekening waardoor u in veel 
gevallen netto niets hoeft te betalen voor de opvang van uw kinderen door oma/opa. 

6. Wij begeleiden oma of opa bij het behalen van alle kwalificaties, die nodig zijn voor het beroep 
gastouder en melden haar/hem vervolgens aan voor opname in het Landelijk Register Kinderopvang. 

7. Nadat zij/hij is opgenomen in het Landelijk Register Kinderopvang gaat de opvang van uw kind(eren) 
door oma of opa van start. 

8. Oma of opa brengt elke maand haar/zijn uren in rekening aan u en wij berekenen onze eigen kosten. 
9. De kinderopvangtoeslag laat u overmaken door de Belastingdienst naar MijnGastouderopvang, deze 

worden op de factuur in mindering gebracht en wij sturen u de netto factuur. 
10. Als uw netto kosten in 2011 minder dan € 419,17 per maand bedragen, kan oma/opa dit 

factuurbedrag onbelast aan u terug schenken, waardoor uw netto kosten in feite worden 
terugbetaald door oma of opa en u dus netto gratis gastouderopvang heeft. Zo eenvoudig is het!  

 
Gratis gastouderopvang en de Belastingdienst 
Meer informatie over fiscaal onbelast schenken aan uw kinderen vindt u op de site van de Belastingdienst. 
 
Aanmelding door ouder 
Heeft u interesse in deze fiscaal vriendelijke constructie en wilt u de opvang van uw kinderen door oma of opa 
formaliseren? Meld u dan aan op MijnGastouderopvang en wij nemen contact met u op. Vermeldt u wel bij 
de bijzonderheden, door wie u uw kinderen wilt laten opvangen. 
 
Aanmelding door gastouder 
Bent u zelf oma of opa en wilt u een leuk inkomen hebben en de opvang van uw kleinkind(eren) voor uw 
kind(eren) gratis maken? Meldt u dan aan bij MijnGastouderopvang en wij nemen contact met u op.  
Vermeldt u a.u.b. wèl bij de bijzonderheden, dat u de kinderen wilt opvangen van uw kind(eren) met de 
volgende naam/namen: ………………………. 
 
Vragen 
Heeft u meer vragen hierover? Neem dan vrijblijvend contact met ons op. 
 
Met vriendelijke groet, 
 
 
Gastouderbureau MijnGastouderopvang 
 
 
 
Disclaimer Aan deze tekst kunnen geen rechten worden ontleend. E.e.a. is afhankelijk van de  inkomsten van de ouders van het/de kleinkind(eren) van oma/opa, het aantal 
opvanguren, het uurtarief van oma/opa, de bureaukosten en de op dat moment geldende fiscale mogelijkheden. 
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