Tarieven 2022
Gastouderopvang
Gastouderopvang 0 - 12 jaar
Het maximum uurtarief GOO van de belastingdienst, waarover vergoeding
mogelijk is, bedraagt € 6,52. Per maand hebben wij een vast tarief aan
begeleidingskosten van € 29,50 voor het 1e kind, € 22,50 voor het 2e kind en
€ 15,50 voor 3e en volgende kinderen. Daarnaast gelden de onderstaande
minimale advies tarieven vergoeding gastouder per uur of per nacht.
Gastouders mogen zelf hun tarief bepalen. Het bepalen van dit uurtarief is afhankelijk van de opvanglocatie,
ervaring en opleiding van de gastouder.
Opvang bij Gastouder
Dagopvang 7.00 – 19.00
Avond van 19.00 – 23.00
Weekend van 7.00 – 19.00
Feestdagen
Nachtopvang 23.00 – 7.00
Nachtopvang feestdagen
23.00 – 7.00

Vergoeding
gastouder
Advies per uur
€ 5,61

Begeleidingskosten
Vast per uur

Totale kosten
Per uur

€ 0,82

€ 6,43

€ 6,68

€ 0,82

€ 7,50

€ 7,76
Vergoeding GO
Per nacht
€ 20,04

€ 0,82
Begeleidingskosten
Per nacht
€ 2,46

€ 8,58
Totale kosten
Per nacht
€ 22,50

€ 23,28

€ 2,46

€ 25,74

De vraagouder is voor incidentele kosten een onkostenvergoeding verschuldigd (zie tabel hieronder). De
gastouder brengt deze kosten zelf in rekening bij de vraagouder. Kosten gemaakt voor de verzorging (bijv.
luiers) worden tegen de kostprijs vergoed aan de gastouder.
Auto *
Voeding
Kosten gemaakt voor de voeding
(volgens NIBUD)

Per kilometer

€ 0,19

Ontbijt

Lunch

Warme
maaltijd

Kind 1 – 3 jaar
Kind 4 – 8 jaar
Kind 9 – 13 jaar

€ 0,71
€ 0,87
€ 1,31

€ 0,91
€ 1,03
€ 1,71

€ 0,67
€ 1,05
€ 1,70

Tussendoor (fruit,
drinken, koekje
etc.)
€ 0,23
€ 0,45
€ 0,84

*Vergoedingen volgens NIBUD meest recente richtlijnen 2021

Noodopvang
Vergoeding op basis van de uren waarop de opvang plaatsvindt. Bij afzeggen op de dag zelf worden de
afgesproken uren aan de gastouder betaald.

Aanvullende informatie bij tarieven gastouderopvang 2022












Elk jaar bepaalt de belastingdienst de maximum uurtarieven waarover vergoeding mogelijk is. Voor
2022 is het maximum uurtarief gastouderopvang € 6,52.
Voor 2e, 3e en volgende kinderen is er korting op de vaste servicekosten.
Facturatie vindt maandelijks achteraf plaats aan de hand van het digitaal ingevulde
urenregistratieformulier.
De maandelijkse ouderbijdrage innen wij één week na facturatie.
Je ontvangt in februari van het volgende jaar een overzicht van de kosten kinderopvang van het
afgelopen jaar.
Het maximaal aantal uren waarover kinderopvangtoeslag mogelijk is, bedraagt per kind 230 uur per
maand. Dit is een totaal van (eventueel) alle verschillende opvangvormen samen.
Het recht op het aantal uren kinderopvangtoeslag wordt beperkt tot het aantal gewerkte uren van de
minst werkende partner. Dit ziet er als volgt uit:
0 – 4 jaar
140% van het aantal gewerkte uren van de ouder die het minst heeft gewerkt.
4 – 13 jaar
70 % van het aantal gewerkte uren van de ouder die het minst heeft gewerkt.
Bij aanmelden van vakantie (2 maanden) en vrije dagen (1 maand) vooraf, betaal je de uren in deze
periode niet door.
Vraag op tijd je kinderopvangtoeslag aan! Je kunt met 3 maanden terugwerkende kracht voor
vergoeding in aanmerking komen.
Bij werkeloosheid kom je tot maximaal 3 maanden na beëindiging dienstverband in aanmerking voor
kinderopvangtoeslag.

Meer weten?
Onze medewerkers van de financiële administratie staan je graag te woord. Heb je een vraag over de
tarieven of wil je een kostenberekening laten maken? Neem contact op met onze medewerkers op
telefoonnummer 0320 – 294 900 of stuur een mail naar gastouderopvang@go-kinderopvang.nl.

Onder voorbehoud van typefouten

