Beste Ouder(s),
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. Op welke
wijze was nog niet precies duidelijk. Deze duidelijkheid is er nu gekomen met het voorgenomen besluit
“Wijziging van het Besluit kinderopvangtoeslag 2023”.
Uit het voorgenomen besluit komt naar voren dat de financiering van de € 6,4 miljoen betaald gaat worden uit
een verlaging van het max. uurtarief KOT voor de gastouderopvang. De verwachte verlaging per 01-01-2023
bedraagt € 0,15.
Als we geen rekening houden met indexatie, houdt dit in dat het max. uurtarief KOT voor de
gastouderopvang verlaagd wordt van € 6,52 voor 2022 naar € 6,37 voor 2023 (het max. uurtarief KOT
bestaat uit het uurtarief van de gastouder + de bureaukosten van het gastouderbureau).
Het huidige uurtarief, van de gastouder en het gastouderbureau samen, dekt op dit moment al niet alle
kosten. Denk hierbij aan de recente prijsstijgingen van o.a. boodschappen, gas en licht. Ook ouders hebben
met deze prijsstijgingen te maken.
Wat voor gevolgen heeft dit nu voor u als ouder(s):
1. U gaat minder Kinderopvangtoeslag ontvangen vanaf 01-01-2023.
2. Als gevolg hiervan gaat u een (hogere) eigen bijdrage betalen.
Het heeft ook nadelige gevolgen voor uw gastouder en gastouderbureau. De gastouderopvang is een mooie
vorm van kinderopvang. Deze kleinschalige en flexibele vorm van opvang willen wij graag voor de toekomst
behouden waarbij ouders zelf vrij dienen te zijn om te kiezen of ze van deze vorm van opvang gebruiken
willen maken. Deze keuze dient niet door de overheid financieel gestuurd te worden.
Wat nu?
Bovengenoemd besluit is nog niet definitief. Vanaf 22 februari kan er nog gedurende 4 weken inhoudelijk
gereageerd worden op dit voorgenomen besluit.
Bent u het er niet mee eens?
Klikt u dan op onderstaande link en laat uw reactie op de internetconsultatie achter
https://www.internetconsultatie.nl/wijzigingbesluitkinderopvangtoeslag.
Let op als u uw reactie heeft gegeven (maximaal 2500 woorden) dan dient deze nog bevestigd te worden
met een link welke u per mail ontvangt.
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