
 

 

 

nieuwsbrief 
December 2019 

 

Beste Gastouder, 

 

Graag uw aandacht voor deze belangrijke nieuwsbrief van december 2019. Er staan 

enkele zaken in die we goed onder de aandacht willen brengen. Leest u de nieuwsbrief 

daarom aandachtig door, zodat u later niet voor verrassingen komt te staan. 

 

De volgende onderwerpen komen aan bod: 

 

1. Wijzigingen 2020 

2. Portabase 

3. Jaaropgave 2019 

4. EHBO herhalingscursussen 

5. Verhuizing oppaslocatie 

6. GGD 

7. Hoofdkantoor niet bereikbaar tussen Kerst en Oud en Nieuw 

 

 

1. Wijzigingen 2020 

 

Goed nieuws! De maximum uurtarieven voor 2020 zijn verhoogd.  

De nieuwe maximum uurprijs voor de gastouderopvang bedraagt vanaf 1 januari 2020  

6,27 euro, in 2019 was dit nog 6,15 euro. 

Daarnaast gaat de kinderopvangtoeslag ook nog eens omhoog en zijn de vraagouders in 

2020 wederom goedkoper uit. 

 

Zoals u van ons gewend bent zullen we de uurtarieven van € 6,15 automatisch verhogen 

naar € 6,27 tenzij u anders aangegeven heeft. Voor alle andere uurtariefwijzigingen kunt 

u uw consulente opdracht geven deze aan te passen, mocht u dit nog niet gedaan 

hebben.   

 

 

2. Portabase 

 

We zijn nu een aantal maanden verder sinds de invoering van Portabase. Na de invoering 

in juli zijn we met z’n allen enthousiast aan de slag gegaan en we zijn er trots op dat 

jullie er zo goed mee aan de slag zijn gegaan.  

De ouders van uw oppaskinderen hebben recht op kinderopvangtoeslag. Daarvoor 

moeten ze kunnen aantonen dat u de kinderen inderdaad opgevangen hebt en hoeveel 

uur. Het is dus zaak dat zowel de gastouders als de vraagouders de uren bijhouden. U 

kunt hiervoor in ons nieuwe systeem Portabase heel gemakkelijk de uren invullen, zo 

hoeft u niets meer op papier te doen. Gun uzelf een plezier en gebruik Portabase. De 

belastingdienst kan uw urenadministratie ook opvragen en u maakt een slechte beurt als 

u geen bewijzen heeft. 

Ook als de GGD bij u op bezoek komt, kan naar de urenadministratie gevraagd worden. 

U logt dan in en de GGD inspecteur heeft meteen een goed beeld van uw 

oppasactiviteiten. De meest recente Risico-inventarisatie staat gewoon in Portabase, u 

kunt de GGD inspecteur meteen de laatste versie laten zien! Uw ID en diploma staan in 

Portabase onder downloads evenals de meeste formulieren. Voor iedereen handig! 



 

In Portabase heeft u ook de mogelijkheid een oppasdagboekje bij te houden. Hierin kunt 

u notities maken over uw oppasactiviteiten, over de kinderen of andere zaken. Ook 

kunnen hierin foto’s gedeeld worden met de vraagouders. De kosten hiervan zijn € 1,50 

per maand. U ontvangt van ons 1 x per jaar een factuur. Wilt u hiervan gebruik maken 

geef dit dan even door aan uw consulente, zij zal het dagboekje voor u installeren.  

 

Heeft u nog moeite met de nieuwe werkwijze van Portabase, vraag uw consulente gerust 

om u te helpen. 

 

 

 

3. Jaaropgave 2019 

 

Ook dit jaar verstrekken we de jaaropgave op basis van betaalde kosten in plaats van op 

factuurbasis.  

U kunt uw eigen jaaropgave downloaden via het urenregistratiesysteem in Portabase. 

 

De vraagouders zijn verplicht om binnen twee maanden na afloop van het kalenderjaar 

alle kosten betaald te hebben. Tot eind februari kunnen er dus nog correcties en 

betalingen plaatsvinden over 2019. Wij kunnen dus pas uiterlijk begin maart 2020 de 

jaaropgaven verstrekken. Ook indien er geen wijzigingen over 2019 meer worden 

doorgegeven geldt dat de jaaropgave pas begin maart 2020 wordt klaargezet.  

 

U kunt vanaf maart 2020 aangifte inkomstenbelasting doen. De jaaropgaven zult u dus 

op tijd kunnen downloaden. 

 

 

4. EHBO  

 

EHBO herhalingscursus voor gastouders. 

Wij zijn druk doende met de planning voor de herhalingscursussen van 2020. 

Gastouders die een vervaldatum hebben tussen 1 april 2020 en 30 september 2020 

krijgen deze maand een uitnodiging om zich aan te melden voor een herhalingscursus. 

Gastouders met een vervaldatum van 01-10-2020 en later, krijgen in het voorjaar van 

2020 een uitnodiging. 

 

 

5. Verhuizing Oppaslocatie 

 

Als u aan huis oppast en u gaat verhuizen dan ziet de gemeente dit als een nieuwe 

aanvraag. U moet dan opnieuw alle formaliteiten doorlopen en de nieuwe locatie moet 

eerst geïnspecteerd worden (door Roodkapje en door de GGD) alvorens u op de nieuwe 

locatie officieel kinderen mag opvangen. Dit kan 10 weken in beslag nemen. Ook kunnen 

dan opnieuw leges verschuldigd zijn. Dit geldt ook als u oppast bij de vraagouder thuis 

en de vraagouder gaat verhuizen. Belangrijk is een verhuizing zo snel mogelijk door te 

geven aan uw consulente om een en ander zo soepel mogelijk te laten verlopen. 

 

Dit geldt ook voor alle andere wijzigingen die u heeft. Denk aan een ander email-adres, 

urenverandering, kind wordt 4 jaar en gaat naar school, kind naar de middelbare school 

etc.  

Voor alle wijzigingen geldt: geef ze zo snel mogelijk door aan uw consulente. 

 

 

 

 



 

6. GGD 

 

De GGD heeft ons laten weten dat er meer geld beschikbaar is vanuit de gemeentes om 

huisbezoeken en controles uit te voeren. De inspecteurs kunnen onaangekondigd bij u 

langs komen. Laat ze gerust binnen. Ze kijken of uw documenten op orde zijn en of de 

oppaslocatie voldoet aan de eisen.  

Heeft u vragen over de inspectie, neem dan contact op met uw consulente. 

 

 

 

7. Hoofdkantoor tussen Kerst en Oud en Nieuw gesloten 

 

Ons hoofdkantoor zal tussen Kerst en Oud en Nieuw beperkt bereikbaar zijn. Op 

donderdag 2 januari zijn wij vanaf half 9 weer telefonisch bereikbaar.   

Voor de betalingen geldt dat op maandag 23 december geïncasseerd zal worden bij de 

vraagouders en 24 december worden de incasso’s doorgestort naar de gastouders. Op 30 

en 31 december zullen er ook betalingen worden doorgestort.  

 

 

Tenslotte rest ons nog u prettige feestdagen toe te wensen en een gelukkig 

nieuw oppasjaar 2020 ! 


