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Casuïstiek    Gastouderbureaus 2012 

Casus 1: 
Een GOB was in eerste instantie een éénmanszaak, vervolgens een vof en daarna weer een 

eenmanszaak. De eigenaar gaf alleen de omzet aan als éénmanszaak. Hij gaf op € 1.500 aan 

omzet te hebben gehad. Op basis van de aangetroffen contracten en jaaropgaven in de 

administratie kon een omzet worden berekend in 2008 voor € 10.000 en voor 2009 voor € 

17.000. Dit GOB is inmiddels uit het LRK verwijderd.  

 

Casus 2: 
Een vrouw heeft zelf een GOB opgericht voor haar privé situatie. Ze gaf aan dat haar zoon 

hoogbegaafd is en dat eigenlijk alleen haar dochter op hem kan passen. Haar echtgenoot werd 

als vraagouder opgevoerd en haar dochter als gastouder. Uit principe wilde ze geen 

bemiddelingskosten betalen voor iets wat ze zelf ook kan. Daarom startte ze haar eigen GOB. 

Haar man (vraagouder) betaalde geen bemiddelingskosten aan het GOB. Volgens de 

eigenaresse hoefde ze ook geen bemiddelingskosten te rekenen. Zij hield het GOB niet met 

een winstoogmerk. Haar dochter studeert nog en is uitwonend. Zij woont op 137 kilometer 

afstand van het oppasadres en past, naast haar studie, heel veel op haar broertje (zoon van 

de eigenaresse). Volgens de routeplanner is de reistijd met het openbaar vervoer 2 uur en 7 

minuten per enkele reis en met de auto 1 uur en 29 minuten (brandstofkosten € 20,56). De 

dochter heeft geen verdere inkomsten. Per week wordt 20 uur toeslag aangevraagd hoewel er 

kennelijk wel meer uren worden opgepast. Ze is op dit aantal uitgekomen omdat de dochter 

daarmee onder de € 6.500 verdient.  

Dat bedrag had zij mondeling van de Belastingdienst doorgekregen als zijnde het bedrag dat 

zij belastingvrij mag verdienen.  

Belastingdienst Toeslagen gaat de Kinderopslag (€ 10.000) in zijn geheel terugvorderen over 

de jaren 2007 tot en met 2011. De ontvangen toeslag was niet maximaal i.v.m. de hoogte 

van het jaarinkomen van de aanvrager.   

 

Casus 3: 
Bij een GOB dat werd bezocht bleek dat de administratie niet compleet en ondoorzichtig was. 

Herhaaldelijk werd om aanvullende gegevens gevraagd. Deze gegevens kwamen niet of 

slechts ten dele. Afspraken werden herhaaldelijk afgezegd. Door de Belastingdienst Blauw 

werd een mediator ingezet om te trachten de benodigde gegevens alsnog te verkrijgen. 

Inmiddels heeft het GOB zichzelf uitgeschreven uit het LRK en is in het geheel geen contact 

meer te krijgen met de eigenaren van het GOB. Nader onderzoek heeft dan ook niet kunnen 

plaatsvinden.   
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Casus 4: 

De GGD gaf een gemeente het advies om een GOB uit het LRK te schrijven. Dit i.v.m. het niet 

in orde hebben van de benodigde administratieve verplichtingen. De GGD had het GOB 

herhaaldelijk gewezen op de onvolkomenheden. Desalniettemin trad er geen verbetering in. 

De betreffende gemeente nam echter het advies van de GGD niet over. 

Vervolgens is door de Belastingdienst een onderzoek ingesteld waarbij de nodige correcties 

werden opgevoerd. Dit leidde ertoe dat het GOB zichzelf ophief en uit het LRK liet schrijven. 

Vervolgens is dezelfde eigenaar een nieuw GOB begonnen onder een andere bedrijfsnaam in 

een andere gemeente.  
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