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Beste Houder,  
 
Zoals u wellicht hebt vernomen, is er vanaf 1 januari 2022 sprake van een intensivering van het 
toezicht en handhaving in de gastouderopvang.   
 
De afspraak is dat iedere gastouder minimaal 1 x per 3 jaar bezoek krijgt van de GGD.  Om deze 
afspraak uit te kunnen voeren heeft de overheid structureel € 6,4 miljoen per jaar aan het 
Gemeentefonds toegevoegd. Deze € 6,4 miljoen wordt uit de Kinderopvangtoeslag (KOT) betaald.  
 
Wat is het kabinet van plan? 
Uit het voorgenomen besluit “Wijziging van het Besluit kinderopvangtoeslag 2023” wordt duidelijk  
dat de financiering van de € 6,4 miljoen vanaf 2023 betaald gaat worden uit een verlaging van het 
max. uurtarief KOT voor de gastouderopvang.  
 
De maximum uurprijs voor de gastouderopvang zal worden verlaagd als gevolg van de intensivering 
van toezicht en handhaving in de gastouderopvang. De verwachte verlaging per 01-01-2023 bedraagt 
€ 0,15 na indexering. 
 
Dat betekent dat niet alleen het effect van de jaarlijkse indexering teniet gedaan wordt, maar dat het 
maximaal uurtarief van € 6,52 verder wordt verlaagd.  
 
Wij pleiten al enige tijd om het maximumuurtarief van de gastouderopvang te verhogen en juist niet 
te verlagen. Door een verhoging van dit uurtarief kunnen we het vak verder aantrekkelijker maken 
voor bestaande en nieuwe gastouders, kunnen we investeringen doen in opleidingen, verdere 
verhoging van de kwaliteit van de gastouderopvang en begeleiding vanuit het gastouderbureau. 
 
Wat voor gevolgen heeft dit nu voor ouder(s):  

1. Ouders gaan waarschijnlijk minder Kinderopvangtoeslag ontvangen vanaf 01-01-2023 en 
gaan als gevolg hiervan naar verwachting een hogere eigen bijdrage betalen.  

2. Deze stijging kan zeker voor de laagste inkomens aanzienlijk zijn. Daarnaast hebben circa 40 
á 50 % van de ouders die gebruik maken van de gastouderopvang een baan in de zorg, 
onderwijs of kinderopvang (vanwege de flexibele tijden). En juist deze doelgroep wordt nu 
benadeeld.  

3. Door verhoging van de eigen bijdrage van ouders wordt gastouderopvang relatief duurder 
dan andere opvangsoorten. Daarmee wordt gastouderopvang financieel onaantrekkelijk 
gemaakt. 

4. Het uurtarief is vaak nu al aan de lage kant om de kosten te dekken van gastouders en 
gastouderbureaus. Verhoging van het uurtarief is nodig om kostendekkend te kunnen 
werken daarnaast voldoende te kunnen investeren in de kwaliteit van de gastouderopvang. 
 

Wat zijn de gevolgen voor u als houder:  
1. Als gevolg van de voorgenomen maatregel zou de gastouderopvang financieel 

onaantrekkelijk kunnen worden waardoor er een kans is dat een deel van de ouders gaan 
kiezen voor andere soorten van opvang. Feitelijk is er geen sprake meer van een ‘vrije keus’ 
maar van een door de overheid gestuurde financiële keuze. 

2. Op het moment dat gastouderbureaus wel (een gedeelte) van de lagere KOT opvangen om 
ouders niet te benadelen, kan dit leiden tot meer druk op de bemiddelingskosten. Met als 
mogelijk gevolg: minder uren voor bemiddeling en aandacht voor gast- en vraagouders leidt 
tot minder kwaliteit. Juist in een tijd waarin het Ministerie van SZW heeft aangegeven het  
 



 
 
grote belang van de kwaliteit van de gastouderopvang en de professionalisering hiervan te 
zien. En wij juist pleiten voor een hogere vergoeding voor de gastouder en gastouderbureau. 

3. Het aantal gastouders zou mogelijk hierdoor verder kunnen afnemen, terwijl de 
verwachting is dat de vraag naar kinderopvang alleen maar toe zal nemen. De wachtlijsten 
zullen ook voor de gastouder(bureaus) gaan toenemen.   

 
 
Wat nu?  
Bovengenoemd besluit is nog niet definitief. Er kan nog tot 22 maart inhoudelijk gereageerd worden 
op dit voorgenomen besluit. Voor de ouders maar ook de gastouders hebben wij aparte brieven 
opgesteld om hen te informeren maar ook om te vragen inhoudelijk te reageren op de 
internetconsultatie.  
 
Vriendelijk verzoeken wij u deze brieven door te zenden aan de ouders en gastouders van uw 
bureau. Op deze manier willen wij zoveel mogelijk mensen bereiken om te laten zien dat de 
gastouderbranche dit niet zomaar laat gebeuren.  
 
Ook u als houder willen wij verzoeken op de internetconsultatie te reageren.  
Bent u het er niet mee eens? Klik op deze link - internetconsultatie en laat uw reactie achter. 
 
Let op als je je reactie hebt gegeven (je hebt maximaal 2500 woorden) dan dien je je reactie nog te 
bevestigen met een link welke je per mail ontvangt. 

https://www.internetconsultatie.nl/wijzigingbesluitkinderopvangtoeslag

