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De maximum uurprijs voor 2021 is € 6,49.                                      
De maximum uurprijs voor 2022 is € 6,52.                                      
De gastouder is vrij om het eigen uurtarief vast te stellen. De 
gastouder geeft dat uiterlijk op 1 december 2021 schriftelijk aan bij 
de ouders middels een wijzigingsformulier die de ouders dienen te 
ondertekenen. Na ondertekening zal de gastouder het 
wijzigingsformulier aan het gastouderbureau doorsturen per email. 

Voor gastouders is dit wijzigingsformulier te downloaden in het 
gastouderportaal. 

De kinderopvangtoeslag kan aangevraagd worden tot het maximaal 
te vergoeden uurtarief: de jaarlijks geïndexeerde maximum-uurprijs. 
De kosten boven de maximum-uurprijs betalen alle ouders volledig 
zelf, ongeacht het inkomen. Alleen tweeverdieners of 
alleenstaanden die werken komen in aanmerking voor toeslag. 
Hoeveel kinderopvangtoeslag ouders krijgen is afhankelijk van:  

a) Het (verzamel)inkomen: hoe lager het inkomen, hoe hoger de 
toeslag.  

b) Het aantal kinderen: voor het 2e en volgende kind ontvangen 
ouders een hoger percentage toeslag. Het kind met de meest 
afgenomen opvanguren, wordt gezien als 1e kind. Dus niet het 
oudste kind.  

c) De soort opvang: voor dagopvang, bso en gastouderopvang 
gelden andere kwaliteitseisen en die brengen andere kosten met 
zich mee waardoor er verschillende maximum uurtarieven gelden.  

d) Het aantal gewerkte uren van de ouder die het minst werkt.  

e) Inclusief ouders die studeren, een traject naar werk of 
inburgeringscursus volgen.  

 

 Protocol & 
Beslisboom 
 

Protocol kinderopvang & 
Covid-19 en de 
Beslisboom 

De meest actuele overzichten van 
het protocol kinderopvang & 
Covid-19 en de beslisboom zijn 
terug te vinden in de downloads 
van elke gastouder maar ook van 
alle ouders.  

De laatste update van de 
beslisboom is van 20 september.  

De laatste versie van het protocol 
kinderopvang & Covid-19 is van 
30 september 2021. 



 
 

 

Facturatie 

Hoe werkt dat nu precies? 

Er zijn twee soorten facturatie beschikbaar bij Zoet 
Gastouderbureau. Voorafgaand aan de opvangmaand of achteraf 
aan de opvangmaand. 

Voorafgaand aan de opvangmaand betekent dat ouders afstemmen 
met de gastouder hoeveel uren zij gemiddeld verwachten af te 
nemen aan opvanguren. Elke maand zal op de 27e voorafgaand 
aan de opvangmaand een factuur worden verzonden naar de 
ouders (mits dit in het weekend valt) Ouders hebben de 
mogelijkheid de factuur handmatig over te maken of per 
automatisch incasso. Jaarlijks vind aan het einde van het 
kalenderjaar de verrekening plaats van de gemiddelde uren. Er zal 
een correctiefactuur volgen in de maand januari/februari. 

Achteraf aan de opvangmaand betekent dat de ouders de 
daadwerkelijke opvanguren maandelijks vergoed aan de gastouder. 
De gastouder noteert aan het einde van de opvangmaand haar 
uren en stuurt deze voor akkoord naar de ouders. Na akkoord of 48 
uur zal er automatisch een factuur volgen. Ouders kunnen deze 
factuur handmatig overboeken of per automatisch incasso laten 
incasseren. Afhankelijk van deze route zal het gastouderbureau de 
door de ouders betaalde opvangvergoeding overboeken aan de 
gastouder binnen de wettelijke termijn van 5 werkdagen. 

 

 

 

 
 

  



 

Kindbezetting 
Voor de controle van de GGD is het gastouderbureau maar ook de gastouder 
verplicht om inzage te geven met betrekking tot de kindbezetting bij de 
gastouder. De gastouders beschikken over een overzicht in PortaBase vanuit 
Zoet Gastouderbureau. Onder het kopje mijn gegevens vindt je de 
kindbezetting. Mocht je zelf via een ander gastouderbureau nog kinderen 
hebben in jou opvang zou je deze dan willen aanvullen in je kindbezetting? 

 

Dit doe je door op de button kindbezetting aanpassen te klikken. Zo kun je zelf de voornaam en een geboortedatum 

van het betreffende kind invullen en de opvangdagen invoeren. Zo heb ik van jou de meest up to date versie van je 

bezetting en heb jij dat voor jezelf ook goed inzichtelijk. De GGD kan in het register zien welke leeftijden en hoeveel 

kinderen er bij de gastouder in de opvang zitten. Het gastouderbureau beschikt niet over deze mogelijkheid. Hierdoor 

doe ik dan ook een beroep op de gastouders om mij hierover te informeren wanneer je een kindje in de opvang krijgt 

via een ander bureau of wanneer het kindje stopt in de opvang. Ik kan het natuurlijk ook altijd voor je aanpassen! 

 

Het belang van spel 
Op 19 oktober aanstaande is er een Webinar voor de gastouders die dat leuk vinden over het thema belang van het 

spel. Momenteel hebben 7 gastouders toegezegd aanwezig te zullen zijn bij deze meeting. Heb je zin en tijd om ook 

deze Webinar bij te wonen? Laat het mij dan nog even weten, ik stuur je dan een link toe. De Webinar is gepland op 

19 oktober van 19:30 uur tot 21:00 uur. 

 



 
 

 

 

 

  

 


