
 

Gastouderbureau Villa Nana – Regeling Dienstverlening aan Huis 

Regeling Dienstverlening aan Huis 

Het doel van de Regeling Dienstverlening aan Huis is (volgens de wet): 
- Stimulering van de markt van de persoonlijke dienstverlening 
- Het verminderen van de werkgeverslasten van de opdrachtgever 

Soorten gastouderopvang 
Een gastouder kan op 2 manieren opvang bieden: in haar eigen woning of in de woning van de ouders. Indien de 
opvang plaatsvindt in de woning van de ouders, dan is dit Nanny-opvang en is er een gezagsverhouding tussen de 
ouders en de Nanny.  

Definitie gezagsverhouding 
Er is sprake van een gezagsverhouding als er volgens de Arbeidswet een arbeidsrelatie is tussen iemand die arbeid 
verricht (Nanny) en iemand voor wie dat werk wordt gedaan (ouders). Bij een gezagsverhouding geldt de relatie 
werknemer-werkgever, wordt er een arbeidsovereenkomst opgesteld en dient de werkgever (ouders) o.a. een 
administratie bij te houden en loonbelasting & sociale premies af te dragen.  

Vereenvoudigde arbeidsovereenkomst 
Als een Nanny maximaal 3 dagen per week (ongeacht het aantal werkuren/dag) bij de ouders werkt dan is er 
eveneens een gezagsverhouding, maar weliswaar volgens een vereenvoudigde vorm. De eerder genoemde 
gezagsverhouding werknemer-werkgever geldt dan niet en er kan een beroep worden gedaan op de Regeling 
Dienstverlening aan Huis. 

De Regeling is dus eigenlijk een vereenvoudigde arbeidsovereenkomst, waarbij de gebruikelijke rechten & plichten 
van een wettelijke arbeidsovereenkomst niet gelden, met uitzondering van: 

• Ouders betalen (minimaal) het wettelijke minimumloon aan de Nanny 

• Ouders betalen 8% vakantietoeslag over het loon en de Nanny krijgt haar loon doorbetaald tijdens 
(wettelijk vastgestelde) vakanties 

• Opzegtermijn van 1 maand (werkt de Nanny langer dan 5 jaar bij het gezin, dan geldt een opzegtermijn van 
2 maanden) 

• Ouders betalen (min. 70% van) het loon door als de Nanny ziek is, voor maximaal 6 weken. Hierbij gelden 
2 wachtdagen. 

• De Nanny dient in een veilige en verantwoorde omgeving haar werkzaamheden te kunnen verrichten 

• Ouders hoeven geen loonbelasting en sociale premies af te dragen 

• Ouders hebben geen administratieve verplichtingen 

• De Nanny heeft zelf de verantwoordelijkheid om haar inkomstenbelasting in te dienen 

Uitzonderingen  

Er zijn 2 uitzonderingen op de Regeling Dienstverlening aan Huis: 

1) Je bent Nanny en familie van de ouders 

Als je (eerstegraads) familie bent, is er geen sprake van een gezagsverhouding en geldt de Regeling niet. Je 

mag dan wel werken als Nanny. Een ‘overeenkomst van opdracht’ (=overeenkomst zoals bij 

gastouderopvang) is dan voldoende.  

2) Je bent ZZP’er 

Als jij aan de door de Belastingdienst gestelde eisen van ZZP’er/Zelfstandige voldoet, dan geldt de Regeling 

niet en voldoet een ‘overeenkomst van opdracht’. De Nanny werkt dan voor eigen risico. 
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Aanvullende aspecten 

• Bij (langdurige) ziekte en werkeloosheid kan de Nanny aanspraak maken op de Wet Werk en bijstand  

• Omdat er geen officiële arbeidsverhouding is, is de Nanny geen werknemer en mag de ouder de 
overeenkomst beëindigen met een opzegtermijn van 1 maand. De ouder hoeft hiervoor geen toestemming 
te vragen aan het UVW (ontslagvergunning aanvragen), zoals dit zou gelden bij een officiële 
arbeidsverhouding. 

• Als de Nanny ziek is, dan mag de ouder de Nanny niet zomaar ontslaan. Pas na de wettelijke termijn van 6 
weken doorbetalen mag de ouder het contract opzeggen met inachtneming van de wettelijke opzegtermijn. 

• Werkt de Nanny minimaal 2 jaar voor de ouders, dan heeft de Nanny recht op een financiële vergoeding 
(transitievergoeding) bij ontslag, mits de Nanny zich niet verwijtbaar heeft gedragen, zelf ontslag neemt of 
de overeenkomst is beëindigd met wederzijds goedvinden. Kijk voor meer informatie op 
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/ontslag/vraag-en-antwoord/heb-ik-recht-op-een-vergoeding-
als-ik-word-ontslagen 

• De Nanny bouwt geen pensioen op; dit dient zij zelf aanvullend te regelen indien gewenst 

• De Nanny is niet verplicht om zich te verzekeren voor werknemersverzekeringen. Dit kan wel vrijwilliger 
gedaan worden, zodat er aanspraak gemaakt kan worden op de Ziektewet, Wet werk en inkomen naar 
arbeidsvermogen (WIA) en de Werkloosheidswet (WW). 

• Is de Nanny zwanger, dan kan ze aanspraak maken op een speciale uitkering (WAZO). De ouder hoeft het 
zwangerschaps- en bevallingsverlof niet uit te betalen 

• De Nanny mag maximaal 12 uur per dag werken; bij een werkdag langer dan 10 uur heeft de Nanny recht 
op een pauze van 45 minuten 

• Ouders kunnen aansprakelijk gesteld worden voor beroepsziekten en bedrijfsongevallen 

• Als de Nanny ziek is en er vindt geen opvang plaats, dus ook niet bij een vervangende gastouder, dan heeft 
de ouder geen recht op Kinderopvangtoeslag. De ouder hoeft gedurende ziekte maar maximaal 6 weken 
door te betalen; na deze 6 weken vervalt de betalingsverplichting. 

• Voor zover een Nationale Feestdag valt op een werkdag van de Nanny, dan dient de ouder de Nanny 
volledig door te betalen 

• Een Nanny mag in 1 woning kinderen van meerdere gezinnen opvangen 

 

Handige websites 
 
Rijksoverheid  
https://www.rijksoverheid.nl/documenten/regelingen/2015/09/30/regeling-dienstverlening-aan-huis 

Belastingdienst 
https://www.belastingdienst.nl/wps/wcm/connect/bldcontentnl/belastingdienst/prive/werk_en_inkomen/werken
/niet_in_loondienst_werken/gastouder 

https://www.belastingdienst.nl/wps/wcm/connect/nl/ondernemers/content/checken-of-ik-ondernemer-ben-voor-

de-inkomstenbelasting 

Ondernemersplein 
https://ondernemersplein.kvk.nl/ 
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