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Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid 
T.a.v. Directie Kinderopvang 
 
 
 
Beverwijk, 25 januari 2022 
 
 
Betreft: Financiële dekking intensivering toezicht gastouderopvang 
 
Geachte heer, mevrouw 
 
De structurele toezegging van € 6,4 miljoen voor de intensivering van het toezicht op de gastouderopvang 
dient uit de KOT gefinancierd te worden (conform de begroting van SZW voor 2022).  
 
Het voorgenomen plan is om deze € 6,4 miljoen te financieren uit een verlaging van het max. uurtarief KOT 
voor de gastouderopvang per 01-01-2023 
 
. De achterliggende gedachte hierbij vanuit SZW luidt:  
“We baseren ons inderdaad op de kwartaalrapportages die SZW publiceert. Uit die cijfers blijkt dat de 
gemiddelde uurprijs in 2021 (tot nu toe) onder het maximum uurtarief ligt en in 2020 ongeveer op (/net onder) 
dat niveau. In de jaren ervoor oversteeg het gemiddelde uurtarief het wettelijk maximum.  
 
Daarnaast goed om nog expliciet te melden dat bij het voorgenomen besluit om het maximum uurtarief te 
verlagen, het genoemde bedrag van 20 cent een raming is ten opzichte van het basispad dat reguliere 
indexering bevat. De indexering voor 2023 is nog niet bekend, maar netto zal het verschil tussen het 
maximum uurtarief vóór de maatregel (2022) en na de maatregel (2023) dus lager zijn dan het genoemde 
bedrag.” 
 
Zoals eerder aangegeven zijn wij het hier inhoudelijk niet mee eens.  
 
Uit het rapport van Cebeon van juli 2015, “Evaluatie kosten toezicht en handhaving in de kinderopvang 2014” 
komt naar voren dat er op 1 januari 2014 sprake was van 55.810 kinderopvanglocaties. Deze worden 
onderverdeeld in 12.520 buitenschoolse opvang (BSO) en kinderdagverblijven (KDV), 720 gastouderbureaus 
(GOB), 2.960 peuterspeelzalen (PSZ) en 39.610 voorzieningen voor gastouderopvang (VGO).  
 
Uit ditzelfde rapport blijkt dat er tot en met 2012 € 29,9 miljoen in het gemeentefonds is gestort voor de 
financiering van het toezicht en de handhaving in de kinderopvang. Van deze € 29,9 miljoen heeft € 5 miljoen 
betrekking op de peuterspeelzalen inclusief VVE (toegevoegd in 2010 bij het in werking treden van de Wet 
Oke), de overige € 24,9 miljoen heeft betrekking op toezicht en handhaving bij KDV’s, BSO, GOB en GO en 
is aan het gemeentefonds toegevoegd in 2012 waarvan € 13 miljoen structureel. 
Daarnaast is er met ingang van 2020 structureel € 13 miljoen toegevoegd voor toezicht en handhaving 
kinderopvang en gastouderopvang (met een aanloop van € 10 miljoen in 2019), zie hiervoor de antwoorden 
op kamervragen door de Minister 2021Z21732 antwoord vraag 6 en 7.   
 
Uit de cijfers Kinderopvang 2020 komt naar voren dat er op dat per 1 januari 2020 sprake is van 9.029 
dagopvanglocaties (KDV/PSZ), 7.384 BSO en 25.237 gastoudervoorzieningen. Daarnaast bedraagt het 
aantal gastouderbureaus 582. Als we deze cijfers vergelijken met de cijfers medio 2014 dan zien we over de 
gehele linie een daling van het aantal voorzieningen waarbij wij ons verder alleen zullen richten op de 
gastouderopvanglocaties en de gastouderbureaus.   
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Kijken wij vervolgens naar de cijfers kinderopvang van januari 2021 dan daalt het aantal 
gastouderopvanglocaties verder naar 22.675 en het aantal gastouderbureaus naar 555. 
De cijfers van het derde kwartaal van 2021 laten zien dat deze daling zich doorzet, in oktober 2021 is er nog 
maar sprake van 21.206 voorzieningen voor gastouderopvang en het aantal gastouderbureaus staat 
inmiddels op 541. Ook komt uit deze cijfers naar voren dat het uurtarief van de gastouders tezamen met de 
bureaukosten van de gastouderbureaus niet veel lager ligt dan het max. uurtarief KOT voor de 
gastouderopvang.  
 
Dit komt voor een deel door het eerste coronajaar 2020. Tijdens de eerste lockdown zijn er een aantal 
gastouderbureaus geweest, na advies van VGOB, die gastouders hebben geadviseerd het uurtarief naar 
beneden bij te stellen zodat er geen compensatie aan de ouders diende te worden betaald. Dit advies heeft 
nog een hele tijd doorgewerkt daar men vreesde voor een nieuwe lockdown.   
 
Uit het Landelijk rapport gemeentelijk toezicht kinderopvang 2019 komt naar voren dan er 3 gemeentes zijn 
die minder dan 5% van de gastouderopvang hebben geïnspecteerd, 281 gemeenten waarbij de 
inspectiegraad tussen de 5 en 30% ligt en 71 gemeenten welke bij meer dan 30% van de gastouders een 
inspectie heeft uitvoert.  
 
Als wij deze vergelijking vanaf 2014 door trekken naar 2020 dan zou men de conclusie kunnen trekken dat 
het geld, beschikbaar gesteld voor ook het toezicht en handhaving op de gastouderopvang hiervoor niet veel 
gebruikt is. Daar de gelden wel uit de KOT zijn gehaald, kan je stellen dat de gastouderopvang hier wel jaren 
indirect aan mee heeft betaald, door middel van een lagere indexatie van het max. uurtarief KOT voor de 
gastouderopvang. 
 
Het bevreemd ons dan ook dat de rekening van de eerder genoemde € 6,4 miljoen volledig wordt 
toegerekend aan een verlaging van het max. uurtarief KOT voor alleen de gastouderopvang vanaf 2023.  
In de bijlage laten we zien dat als ook deze kosten (zoals normaliter ook gebeurd) verdeeld worden over alle 
vormen van kinderopvang dit resulteert in een verlaging van de max. uurtarieven KOT van € 0,01 voor 
iedereen per 01-01-2023. Bij deze berekening hebben wij nog geen rekening gehouden met een eventuele 
indexatie over het jaar 2022.  
 
Daarnaast neemt het aantal gastouderopvangvoorzieningen af en ook het aantal gastouderbureaus neemt af 
waardoor er sprake is van minder uren toezicht en handhaving in de gastouderopvang. De kosten van het 
toezicht en handhaving gaan dus omlaag. Hierbij ook rekening houdende met het feit dat 45% van de 
gemeenten voor nieuwe registraties van gastoudervoorzieningen (bij verhuizing van de opvanglocatie wordt 
vaak een gereduceerd tarief in rekening gebracht) en gastouderbureaus leges in rekening brengen. Dit komt 
naar voren uit ons eigen onderzoek naar leges 2022, gebaseerd op alle gepubliceerde legesverordeningen 
2022 van de betreffende gemeenten. 
 
Sinds 2021 staat de gastouderopvang echt op de agenda waarbij de komende tijd extra aandacht wordt 
besteed aan onder andere het verbeteren van de kwaliteit van de gastouderopvang. Uit de interviewsessie 
met het Ministerie SZW van 15 september 2021 komt naar voren dat de gastouder graag gezien wil worden 
als een professional. Dit is niet de boodschap die met de verlaging van het max. uurtarief per 2023 
afgegeven wordt aan deze gastouders.  
 
Het huidige max. uurtarief KOT is momenteel niet kostendekkend. Het uurtarief, welke in rekening gebracht 
wordt bij ouders bestaat uit de bureaukosten van het gastouderbureau alsmede het uurtarief van de 
gastouder. De indexatie voor 2022 beslaat 0,51% maar de gemiddelde inflatie in 2021 bedroeg 2,7%.  
Met een indexatie van 0,51% en de stijgende kosten van de gastouders maar ook gastouderbureaus (denk 
hierbij aan zelftesten die continue gebruikt worden maar ook aan de stijging van de kosten van elektra en 
gas) wordt er al ingeteerd op de omzet en houdt men netto steeds minder over. 
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De tarieven van de gastouder en gastouderbureaus zullen dus niet naar beneden gaan met als gevolg dat de 
ouders geconfronteerd gaan worden met een (hogere) eigen bijdrage. Als ouders dan een rekeningsom gaan 
maken zal het in meer dan 50% van de gevallen goedkoper zijn om over te stappen naar een KDV en/of 
BSO. Nysa is van mening dat dit geen goede ontwikkeling is, de gastouderopvang maar ook ouders worden 
hierdoor benadeeld. De toegankelijkheid van de gastouderopvang wordt hiermee verkleind voor ouders. 
 
De keuze voor de gastouderopvang dient een vrije persoonlijke keuze van de ouders te zijn en deze keuze 
dient niet financieel gestuurd te worden door het toeslagenstelsel.  
 
Wij willen dan ook een dringend verzoek doen om deze maatregel niet door te voeren of om na te gaan of de 
voorgenomen verlaging van het max. uurtarief KOT voor de gastouderopvang per 01-01-2023 niet alsnog 
omgezet kan worden in een verlaging van alle max. uurtarieven KOT verspreid over alle vormen van 
kinderopvang.  
 
Wij zijn altijd bereid om in een gesprek een toelichting te geven op het bovenstaande.  
 
Wij zien uw reactie graag tegemoet.  
 
Met vriendelijke groet,  
Stichting Nysa 
 
 
Gabriëlla Wijnberg 
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