
 

 
 
 
 
Beste Ouder(s), 
 
Het kabinet wil toezicht en handhaving in de gastouderopvang verstevigen. De afspraak is dat iedere 
gastouder minimaal 1 x per 3 jaar bezoek krijgt van de GGD. De GGD zal dan vaker op inspectie gaan 
en dat kost geld. Er wordt vanaf 2022 jaarlijks 6,4 miljoen euro aan het gemeentefonds toegevoegd 
om de toename van toezicht en handhaving te betalen.  
 
Wat is het kabinet van plan? 
Uit het voorgenomen besluit “Wijziging van het Besluit kinderopvangtoeslag 2023” wordt duidelijk  
dat de financiering van de genoemde € 6,4 miljoen vanaf 2023 betaald gaat worden uit een verlaging 
van het maximale uurtarief Kinderopvangtoeslag voor de gastouderopvang.  
 
Hoeveel lager de maximum uurprijs voor de gastouderopvang zal uitkomen is nog niet exact bekend.  
 
Wat voor gevolgen heeft dit nu voor u als ouder(s):  
Het huidige uurtarief, van de gastouder en het gastouderbureau samen, dekt op dit moment vaak al 
niet meer alle kosten. Denk hierbij aan de recente prijsstijgingen van o.a. boodschappen, gas en licht. 
Dit wetende, zijn de volgende verwachtingen realistisch. 

1. Wij verwachten dat gastouders en gastouderbureaus hun tarieven niet naar beneden kunnen 
en zullen bijstellen. Het maximaal uurtarief van € 6,52 zal worden verlaagd, wat in de meeste 
gevallen ervoor zal zorgen dat de eigen bijdrage van ouders zal stijgen. De gastouderopvang 
wordt naar verwachting dan duurder. 

2. 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 zodat ouders hier bewust voor 
kunnen kiezen. Dit zou geen (door de overheid gestuurde) financiële keuze moeten zijn. 

 
Ben je het er niet mee eens en wil je ook je mening geven?  
Bovengenoemd besluit is nog niet definitief!  
Ouders, gastouders en gastouderbureaus kunnen tot nog 22 maart, inhoudelijk reageren op dit 
voorgenomen besluit.  
 
Klik op deze link - internetconsultatie en laat je reactie achter. 
 
Weet je niet precies wat je wil zeggen?  
Denk dan aan bovengenoemde gevolgen of klik op de link en kijk even bij de reacties van alle 
(gast)ouders. Alle reacties zijn namelijk openbaar.  
 
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

