
Impactanalyse wijziging WML op de gastouderopvang 
In dit document wordt allereerst met behulp van de weekschema’s van twee verschillende 

gastouders de impact van de wetswijziging WML op individuele gastouders en ouders inzichtelijk 

gemaakt. Vervolgens wordt de impact aangegeven op de totale populatie. 

 

Jolanda vangt 3 dagen in de week totaal 7 gastkinderen op uit 6 gezinnen. 

Haar tarief is nu € 5,00 per uur per kind 

Haar rooster ziet er als volgt uit: 

 

  
  

  Huidige bruto-kosten ouders 
Na toepassing WML 

aantal uren 
 

Maandag     Per uur Per dag Per uur Per dag 

08:30 - 18:00 9,5 Kind 1 gezin 1 € 5,00 per kind € 47,50 € 9,67 € 91,87 

07:45 - 15:30 7,75 Kind 1 gezin 2 € 5,00 per kind € 38,75 € 4,84 € 37,51 

07:45 - 15:30 7,75 Kind 2 gezin 2 € 5,00 per kind € 38,75 € 4,84 € 37,51 

07:30 - 17:30 10 Kind 1 gezin 3 € 5,00 per kind € 50,00 € 9,67 € 96,70 

07:30 - 18:00 10,5   € 16,67 € 175,00 € 25,10 € 263,59 

Woensdag             

12:00 - 17:30 5,5 Kind 1 gezin 4 € 5,00 per kind € 27,50 € 9,67 € 53,19 

11:00 - 17:00 6 Kind 1 gezin 5 € 5,00 per kind € 30,00 € 9,67 € 58,02 

07:30 - 17:30 10 Kind 1 gezin 3 € 5,00 per kind € 50,00 € 9,67 € 96,70 

07:30 - 17:30 10   € 10,75 € 107,50 € 20,79 € 207,91 

Donderdag             

08:30 - 18:00 9,5 Kind 1 gezin 1 € 5,00 per kind € 47,50 € 9,67 € 91,87 

07:30 - 18:00 10,5 Kind 1 gezin 6 € 5,00 per kind € 52,50 € 9,67 € 101,54 

07:30 - 17:00 9,5 Kind 1 gezin 6 € 5,00 per kind € 47,50 € 9,67 € 91,87 

11:00 - 17:00 6 Kind 1 gezin 5 € 5,00 per kind € 30,00 € 9,67 € 58,02 

07:30 - 18:00 10,5   € 16,90 € 177,50 € 32,69 € 343,29 

 

Na invoering van de wetswijziging WML waarbij Jolanda per OVO het minimumloon à € 9,67 per 

ouder per uur moet gaan ontvangen gaat haar gemiddelde vergoeding op maandag omhoog van € 

16,67 naar € 25,10 per uur. 

Op woensdag gaat haar vergoeding omhoog van gemiddeld € 10,75 naar € 20,79 per uur. Op vrijdag 

gaat haar uurvergoeding omhoog van € 16,90 naar zelfs € 32,69. Deze verhogingen van de 

vergoeding per uur zijn ongewenst en onnodig. 

 

 

 



Gevolgen voor ouders: 

5 gezinnen gaan per uur per kind € 4,67 meer betalen. Een stijging van ruim 93% van de bruto 

kosten. Gezin 2, waarvan 2 kinderen opgevangen worden gaan per uur iets minder betalen. Echter, in 

juli 2017 wordt het oudste kind 4 en gaan ouders voor het jongste kind geen 5 euro betalen per uur 

maar ook € 9,67.  

 

Suzanne vangt 3 dagen in de week totaal 3 gastkinderen op uit 2 gezinnen. 

Haar tarief is nu € 5,00 per uur per kind 

Haar rooster ziet er als volgt uit: 

 

 Aantal uren  Huidige bruto-kosten ouders Na toepassing WML 

Maandag   Per uur Per dag Per uur Per dag 

07:00 - 17:30 10,5 Kind gezin 1 € 5,00 per kind € 52,50 € 9,67 € 101,54 

07:45 - 18:00 10,25 Kind 1 gezin 2 € 5,00 per kind € 51,25 € 4,84 € 49,71 

07:45 - 18:00 10,25 Kind 2 gezin 2  € 5,00 per kind € 51,25 € 4,84 € 49,71 

07:00 - 18:00 11 Totaal € 14,09 € 155,00 € 18,27 € 200,96 

Dinsdag       

07:00 - 17:30 10,5 Kind gezin 1 € 5,00 per kind € 52,50 € 9,67 € 101,54 

07:45 - 18:00 10,25 Kind 1 gezin 2 € 5,00 per kind € 51,25 € 4,84 € 49,71 

07:45 - 18:00 10,25 Kind 2 gezin 2  € 5,00 per kind € 51,25 € 4,84 € 49,71 

07:00 - 18:00 11 Totaal € 14,09 € 155,00 € 18,27 € 200,96 

Donderdag       

07:45 - 18:00 10,25 Kind 1 gezin 2 € 5,00 per kind € 51,25 € 4,84 € 49,71 

07:45 - 18:00 10,25 Kind 2 gezin 2  € 5,00 per kind € 51,25 € 4,84 € 49,71 

07:45 - 18:00 10,25 Totaal € 10,00 € 102,50 € 9,67 € 99,42 

 

Na invoering van de wetswijziging WML waarbij de gastouder per ouder het minimumloon à € 8,84 

per uur moet gaan ontvangen (+ 8% vakantiebijslag = € 9,67 per uur) gaat haar gemiddelde 

vergoeding per uur omhoog van € 14,09 per uur naar € 18,27. 

Gezin 1 gaat voor de opvang van hun enige kind per uur € 4,67 meer betalen, dat is per dag € 49,04. 

Dit kind wordt 2 dagen in de week opgevangen en dit betekent dat deze ouders op jaarbasis (48 

weken opvang) € 4.707,84 meer gaan betalen. Terwijl de gastouder op dit moment gemiddeld al 

meer dan € 9,67 per uur verdient (nl. € 14,09). 

 

Gezin 2 kan een OVO krijgen voor € 9,67 per uur per gezin. Vraag is of dit nodig is. De gastouder kan 

vasthouden aan € 5,00 per kind en € 10,00 per uur laten opnemen in de OVO. 

Het oudste kind wordt in april 2017 4 jaar en zal de opvang verlaten. Deze ouders gaan per mei 2017 

dan € 9,67 per kind per uur betalen i.p.v. € 5,00.  

 

De plek die vrijkomt na vertrek van kind 1 gezin 2, wordt opgevuld door een ander kind uit een ander 

gezin. Deze gastouder vangt drie kinderen per uur op gedurende het grootste deel van de dag en 

verwerft hiermee een inkomen van rond de € 15,00 per uur. Dit is boven het minimum loon. Na 

invoering van de wetswijziging zal de gastouder 3 X € 9,67 per uur moeten factureren, nl. € 29,01 

 

 



Impact op totale populatie 

- Een gastouder die per OVO het minimumloon ontvangt gaat een substantieel hoger uurloon terwijl 

het uurloon in veel gevallen nu al boven het minimumloon ligt. 

- Geschat wordt dat 64% van de ouders slechts één kind in de gastouderopvang heeft. Voor deze 

ouders gaat het uurtarief van de gastouder (excl. bureauvergoeding) van gemiddeld € 5,00 naar 

€ 9,67 per uur De impact voor deze groep wordt geschat op € 184 miljoen per jaar. 

- Nog eens 10% heeft meerdere kinderen in de gastouderopvang, maar slechts één kind dagopvang 

en de overige(n) buitenschoolse opvang. De impact voor deze groep wordt geschat op € 14 miljoen 

per jaar.  

- Dit wetsvoorstel leidt voor 74% van de ouders tot substantieel hogere kosten en is voor velen van 

hen onbetaalbaar, omdat alle kosten boven de € 5,75 per kind per uur (peil 2017) niet in aanmerking 

komen voor kinderopvangtoeslag. De totale meerkosten worden geschat op € 198 miljoen per jaar. 

- De overige 26% van de ouders wordt mogelijk niet direct met hogere kosten geconfronteerd, maar 

wel zodra er iets veranderd in de gezinssamenstelling. Eén van de kinderen verlaat bijvoorbeeld de 

opvang, of komt meer of minder uur, of er komt een kind bij. 


