
De Regeling Dienstverlening aan Huis 

De Regeling Dienstverlening aan Huis is een overheidsregeling die het voor particulieren 
mogelijk maakt om legaal personeel in dienst te nemen, het betreft personeel dat diensten 
verricht in of rond het huis. De nanny mag niet meer dan 3 dagen per week in één gezin 
werken (werkelijke dagen, niet gebaseerd op uren). Het maximale aantal uren per dag is 12. 
Ouders hoeven geen belasting en sociale premies af te dragen voor de nanny, ze betalen 
alleen een bruto uurloon. Nanny’s zijn daardoor niet verzekerd bij het UWV en dragen zelf 1 
x per jaar inkomstenbelasting en ZVW premie af aan de Belastingdienst.  

Er wordt gewerkt met een arbeidscontract onder de Regeling Dienstverlening aan Huis dat 
Professional Nanny verzorgt. De ouders zijn werkgever en de nanny werknemer, Professional 
Nanny is geen partij in dit contract.  

Aan de Regeling Dienstverlening aan Huis zijn arbeidsvoorwaarden verbonden die zijn 
vastgesteld door de overheid: 8% vakantiegeld (zit meestal in het afgesproken bruto 
uurloon), 4 weken betaalde vakantie en 6 weken doorbetaling bij ziekte (beide naar rato van 
het aantal uren dat de nanny gemiddeld werkt). De nanny krijgt doorbetaald als de ouders 
op vakantie zijn en tijdens nationale feestdagen. Professional Nanny adviseert om jaarlijks 
een inflatiecorrectie toe te passen op het uurloon. 

Het arbeidscontract wordt afgesloten voor onbepaalde tijd en kan door beide partijen 
worden opgezegd met een standaard opzegtermijn van 1 maand of 2 maanden als beide 
partijen daarmee akkoord gaan. Er is geen toestemming van het UWV of de rechter nodig 
om het contract te ontbinden.   

Extra arbeidsvoorwaarden voor gediplomeerde nanny’s (met kinderopvangtoeslag) 

Registraties zijn duur en kosten veel tijd, het is in ieders belang (zeker in dat van de 
kinderen) dat nanny’s voor langere tijd bij een gezin blijven werken. Het is daarom belangrijk 
dat de nanny een markt-conform salaris krijgt en zo goed mogelijke arbeidsvoorwaarden. Ze 
kunnen immers ook in kinderdagverblijven en BSO’s aan de slag. Daarom krijgen deze 
nanny’s doorbetaald als de ouders op vakantie zijn, tijdens Nationale Feestdagen en ze 
krijgen een jaarlijkse inflatiecorrectie op 1 januari. Daarnaast stelt Professional Nanny voor 
deze groep jaarlijks een minimum bruto uurloon vast. In 2019 zijn dit de volgende bedragen:  

1 kind                  € 12,40  
2 kinderen          € 13,75  
3 kinderen          € 15,35  
4 kinderen          € 16,90  
5 kinderen          € 18,50  
6 kinderen          € 20,10  

Nanny’s onderhandelen zelf met de ouders over de hoogte van het uurloon. Professional 
Nanny kan daarbij helpen. In het arbeidscontract wordt opgenomen dat de maandelijkse 
betalingen via Professional Nanny lopen. Het bruto uurloon van de nanny is exlusief de 
bureaukosten van Professional Nanny. 



 

Nanny’s zonder diploma (zonder kinderopvangtoeslag) 

Nanny’s die door ouders aangesteld worden op basis van hun ervaring en/of buitenlandse 
diploma’s, kunnen ook aangesteld worden onder de Regeling Dienstverlening aan Huis. Ze 
dragen zelf 1 x per jaar hun inkomstenbelasting en ZVW premie af aan de Belastingdienst.  

Deze nanny’s kunnen niet geregistreerd worden binnen het Nederlandse 
kinderopvangsysteem en de ouders hebben geen recht op kinderopvangtoeslag. De nanny’s 
bepalen zelf het bruto uurtarief wat ze willen verdienen, maar krijgen altijd het door de 
overheid vastgestelde minimumloon + 8% vakantietoeslag. Er zijn geen registratiekosten bij 
de gemeente, geen bemoeienis van de inspectie en geen maandelijkse bureaukosten voor 
het gastouderbureau. 

Professional Nanny Plus verzorgt het arbeidscontract, maar is er geen partij in. In het belang 
van een langdurige samenwerking wordt ouders geadviseerd om de nanny door te betalen 
als de ouders op vakantie zijn, tijdens nationale feestdagen en om jaarlijks een 
inflatiecorrectie toe te passen op het afgesproken bruto uurloon. De ouders betalen de 
nanny rechtstreeks. 

Het arbeidscontract wordt afgesloten voor onbepaalde tijd en kan door beide partijen 
worden opgezegd met een standaard opzegtermijn van 1 maand of 2 maanden als beide 
partijen daarmee akkoord gaan. Er is geen toestemming van het UWV of de rechter nodig 
om het contract te ontbinden.   

Van bruto naar netto 

Nanny’s zijn zelf verantwoordelijk voor het afdragen van belastingen en premie ZVW (Ziekte 
Verzekerings Wet). Om uit te rekenen hoeveel je per maand opzij moet zetten, ga je naar de 
bruto netto berekening van www.loonwijzer.nl. Als je op Google “brutto netto” invult krijg je 
deze website als één van de eerste mogelijkheden. Je vult het bruto bedrag in, scrollt naar 
beneden, gaat naar de volgende pagina en zet daar de ZVW op “aan”. De berekening laat nu 
zien hoeveel je netto hebt verdiend. Je trekt het netto bedrag van het bruto bedrag af en de 
rest zet je apart op een spaarrekening. 

 Belasting betalen 

Voor de nanny’s die geregistreerd zijn, geeft Professional Nanny de bruto inkomsten in 
januari door aan de Belastingdienst. Het bedrag wordt dan ingevuld op je aangifteformulier 
onder het kopje “overige inkomsten”. Wel altijd even controleren of dit bedrag klopt met je 
Jaaropgave. Daar mag je je kosten (reiskosten, WA verzekering, telefoonrekening, 
vakliteratuur, je EHBO-cursus en andere professionele kosten) vanaf trekken. Van de kosten 
die je aftrekt moet je kunnen bewijzen dat je ze gemaakt hebt. Als je loopt of fietst naar je 
werk, mag je 0,19 cent per kilometer aftrekken. Over het resterende bedrag betaal je 
inkomstenbelasting en ZVW premie. 

http://www.loonwijzer.nl/


De nanny’s die niet geregistreerd zijn, vullen zelf het bruto bedrag van hun Jaaropgave in bij 
“overige inkomsten” en mogen vervolgens ook hun kosten aftrekken.  


