Sarah past op bij een gastouder gezin. Haar werk stopt omdat de ouders zelf
de buitenschoolse opvang gaan regelen. Sarah kan haar werk niet uitbreiden
in verband met de coronacrisis. Hooguit mag ze werken voor kinderen van
ouders met vitale beroepen. Kan ze na het stoppen van de werkzaamheden
bij het gastoudergezin een beroep doen op een WW-uitkering of
noodmaatregel?
“Sarah is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel, maar is geen zzp’er
aangezien ze geen drie gastouderadressen heeft. Ze kan geen gebruik maken van
de WW, omdat ze geen WW-premie afdraagt. Ze maakt geen omzet per jaar en
kan daardoor evenmin gebruikmaken van de tijdelijke NOW. Wel kan ze voor nu
de uren nog invullen wat ze anders zou werken, zodat ze tot het einde van haar
werkzaamheden bij het gastgezin geen inkomsten misloopt. De ouders krijgen
namelijk van de Belastingdienst de uren volledig voorgoed voor de kinderopvang.
Om toch inkomsten te ontvangen is het een mogelijkheid dat Sarah zich
beschikbaar stelt als gastouder van gezinnen waarvan beide ouders thuis werken
en iemand zoeken die de kinderen een dag kan opvangen in de week, of dat er
via het gastouderbureau aanvragen binnenkomen van mensen in vitale beroepen
en opvang nodig hebben, omdat ze meer moeten werken. Wij raden Sarah aan
om flink te netwerken en iedereen te laten weten dat ze zich beschikbaar stelt
per begin april.
Sarah kan haar nieuwe contacten wijzen op de Belastingdienst. Voor de
kinderopvang blijft alles hetzelfde:

Meld je kind niet af bij je kinderopvangorganisatie. Dan houd je je
kinderopvangplek.

Betaal volledig de factuur voor de opvang.

Pas niets aan bij de Belastingdienst voor je kinderopvangtoeslag. Dan
houd je recht op deze toeslag. Je krijgt toeslag over alle uren die de
kinderopvang je in rekening brengt. Ook als je je kinderen thuis houdt
zolang de kinderopvang dicht is.”

