Algemene Informatie voor Nanny’s
Wet Kinderopvang
Per 1 januari 2010 gelden er nieuwe regels die hogere
kwaliteitseisen stellen aan zowel NannyInc. als aan de Nanny’s. Nanny’s zijn wettelijk gezien
gastouders dus voor hen gelden dezelfde wettelijke regels. Als Nanny verzorg je echter de
opvang bij de gezinnen thuis en niet in jouw eigen woning.
Alleen Nanny’s die aan deze eisen voldoen, worden opgenomen in het Landelijke Register
Kinderopvang. Indien een vraagouder in aanmerking wil komen voor kinderopvangtoeslag,
dan heeft de vraagouder een het Landelijk Registratienummer van de Nanny nodig voor de
aanvraag.
1. Minimale eisen aan de Nanny
- Je beschikt over een diploma mbo-2 Helpende (zorg en) Welzijn, of een daaraan
gelijkgesteld diploma, of het certificaat goed gastouderschap.
- Je beschikt over een EHBO certificaat Eerste Hulp aan kinderen geregistreerd door het
Oranje Kruis, NedCert of Nikita
- Je beschikt over een Verklaring Omtrent het Gedrag (zie punt 6);
- Je eventuele eigen kinderen staan niet onder toezicht;
- Je woont niet op hetzelfde adres als de ouders van de kinderen die je opvangt;
- Je kent de inhoud van het pedagogisch beleidsplan van NannyInc. en
handelt hiernaar;
- Je bent minimaal 18 jaar of ouder;
- Bij voorkeur in het bezit van rijbewijs B en een auto.
- Op een enthousiaste manier goed met ouders en kinderen kunnen omgaan.
- Betrouwbaar
- Zelfstandig
- Grote mate van verantwoordelijkheidsgevoel
- Flexibele instelling
- Goede beheersing van de Nederlandse taal
2. Arbeidsovereenkomst
Iedere Nanny sluit samen met de ouders een arbeidsovereenkomst af. In deze
arbeidsovereenkomst worden de contractuele afspraken vastgelegd, zoals salaris,
vakantiedagen, ziekte, opzegtermijn etc.
NannyInc. regelt deze formaliteiten.
3. Salaris
Bij NannyInc. verdien je €12,50 bruto per uur bij gezinnen van 1 – 3 kinderen. Bij gezinnen
met meer dan 3 kinderen verdien je meer. Bij een een gezin van 4 kinderen verdien je €1,00
per uur meer, bij een gezin van 5 kinderen verdien je €2,00 per uur meer enz. Je salaris
betalen wij binnen 1 werkdag uit wanneer het gezin de factuur heeft betaald. Zij hebben een
betaaltermijn van 7 dagen. NannyInc. vervult hier de kassiersfunctie waarbij de gezinnen de
gemaakte opvangkosten aan NannyInc. betalen, NannyInc. betaalt daarvan het salaris van de
Nanny. Overuren worden extra uitbetaald of kun je opsparen voor extra vakantie.
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4. Belastingdienst / loonheffing
Als Nanny krijg je het bruto salaris dat in de arbeidsovereenkomst is opgenomen via
NannyInc. doorbetaald. Dit houdt echter niet in dat je geen belasting hoeft te betalen over je
loon. Je betaalt belasting nadat je je jaarlijkse belastingformulieren hebt ingevuld.
Wij kunnen voor jou een goede berekening maken van jouw netto inkomsten. Je kunt hierop
duidelijk zien wat je aan belasting betaalt, wat je aan zorgpremie betaalt, wat jouw bruto
kosten zijn en wat je maandelijks overhoudt.
Dit is een extra service van ons bureau en voor jou is het heel overzichtelijk. Je reserveert op
die manier automatisch het bedrag dat je aan de belasting moet betalen.
Hoe bereken je hoeveel belasting je moet betalen?
In Nederland moet iedereen die met werken geld verdient, hierover inkomstenbelasting en
premies volksverzekeringen betalen. De belastingwetgeving schaart inkomsten
(bijverdiensten), die je als freelancer (dus niet als zelfstandig ondernemer!) verwerft met
gastouderopvang, onder het kopje ‘inkomsten uit overige werkzaamheden’ in de
zogenaamde Box 1.
Voor we gaan uitrekenen hoeveel belasting moet worden betaald, is het van belang eerst te
bekijken waarover je belasting en premies moet betalen. Als gastouder ontvang je een
vergoeding per uur. Alles wat je in een jaar ontvangt, noemen we de opbrengst (of de
omzet). Je hoeft niet over de gehele omzet belasting te betalen, want u mag eerst de kosten
die u heeft gemaakt om deze omzet te verwerven hiervan aftrekken. Omzet min kosten
leveren het belastbaar inkomen op (ook wel resultaat of winst genoemd). Je betaalt alleen
belasting over ‘de winst’.
Meer informatie hierover kun je ook vinden op www.janpellegrom.nl
Jan Pellegrom Organisatieadvies brengt als gratis service jaarlijks informatie uit voor
gastouders (en Nanny’s) over belastingen, inkomen en kosten.
In twee brochures wordt je geïnformeerd over zaken als: Moet er belasting worden betaald
over de inkomsten van een gastouder (en Nanny’s)? Zo ja, hoeveel dan?, Hoe kun je dat
(globaal) zelf berekenen? Welke (heffings-)kortingen zijn er?
Deze berekening kan NannyInc. ook verstrekken!
5. Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG)
Als je als Nanny gaat werken dien je te beschikken over een Verklaring Omtrent het Gedrag.
Deze kun je aanvragen bij het gemeentehuis/stadskantoor in je woonplaats (kosten ca. €
24,95). Je ontvangt een digitale aanvraag van NannyInc. Deze moet je bevestigen middels
jouw DigiD. Binnen een week krijg je de VOG thuis gestuurd. Je dient vervolgens het
origineel te verzenden naar NannyInc.
Verduidelijking van gegevens op het VOG-aanvraagformulier
De gegevens op het VOG-aanvraagformulier dat u kunt downloaden, wekken wellicht enige
verwarring. Zo kunt u bijvoorbeeld op het formulier voor gastouders lezen, dat deze wordt
getoetst op de functiegebieden "met contante en girale waarden omgaan" en "het
uitschrijven van recepten". Dit betreft geen fout. In nauwe samenwerking met het ministerie
van Justitie is gekeken in welke mogelijke situaties een gastouder terecht kan komen en
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welke risico’s daarbij bestaan. Indien een gastouder in het huis van de vraagouder oppast,
heeft deze mogelijk toegang tot de financiële administratie van de vraagouders. Om die
reden wordt getoetst of de gastouder iets op zijn/haar kerfstok heeft ten aanzien van
financiële zaken. Om die reden is het vakje “met contante en girale waarden omgaan”
aangekruist. Dit betekent dus niet dat de gastouder met contanten en girale zaken aan de
slag moet, maar slechts dat dit risico-gebied bij een gastouder wordt gescreend.
6. Urenregistratie
De uren die je als Nanny werkzaam bent in een gezin, worden per dag en per kindje digitaal
geregistreerd. Je dient als Nanny de urenregistratie volledig in te vullen, te denken valt aan:
weeknummers, data en de urenverantwoording per kind (dit is een eis uit de Wet
Kinderopvang).
Aan het einde van de maand moeten alle formulieren digitaal worden ondertekend door de
ouder(s).
Van iedere week moet een urenregistratie worden ingevuld, dus ook als je ziek bent of
vakantie hebt.
7. Ziekmelding
Als Nanny ben je in dienst bij de ouders. Het is dus belangrijk dat je bij ziekte de ouders
direct op de hoogte stelt. Ook stel je direct NannyInc. op de hoogte omdat NannyInc. zal
proberen een Nanny te regelen die voor jou zal invallen bij het betrokken gezin. Ook voor de
dagen/weken dat je ziek bent, dien je een urenregistratieformulier in te vullen. De eerste 2
ziektedagen vul je 0 in, want dit zijn wachtdagen en voor jouw eigen risico. Ben je langer dan
2 dagen ziek, dan mag je 70% van jouw uren invullen vanaf de 3e ziektedag, tot maximaal 6
weken. Werk je bijvoorbeeld 10 uur per dag (contractueel) dan vul je vanaf de 3 e ziektedag 7
uren in.
8. Vakantie
Een Nanny heeft recht op minimaal 4 doorbetaalde weken vakantie op jaarbasis. Deze
betaalde vakantieweken vallen samen met de vakantie van de ouders. Indien de ouders
minder dan 4 weken vakantie opnemen, kan de Nanny de overige weken zelf bepalen. Indien
de ouders meer dan 4 weken vakantie opnemen worden deze weken aan de Nanny
doorbetaald tot maximaal 6 weken. Indien de Nanny in overleg met de ouders, buiten de
vakantieweken van het gezin, vakantie opneemt, wordt dit gezien als onbetaald verlof. Het is
wel belangrijk dat je dit in goed overleg met de ouders afspreekt.
9. Verzekeringen
Het is belangrijk dat je je als Nanny verzekerd. Je moet je onder andere verzekeren voor de
volgende onderdelen:
1. De aansprakelijkheidsverzekering dekt de door de Nanny veroorzaakte materiële of
letselschade tijdens het werk als Nanny.
2. De schadeverzekering inzittenden voor als jezelf een auto-ongeval veroorzaakt. De
overige inzittenden zijn automatisch verzekerd en jijzelf ook. Deze verzekering is
enkel nodig wanneer je, met toestemming van de ouders, de kinderen regelmatig
vervoert per auto.
Zie voor een speciaal aangepaste polis voor Nanny’s/ gastouders:www.gastouderpolis.nl
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