
Datum: 29 november 2019
Betreft: tarieven 2020

Beste ouder(s)/verzorger(s),

In de bijlage treft u de nieuwe tarieven voor 2020 aan. 

De  kosten  voor  kinderopvang  betaal  je  niet  alleen.  Als  je  in  aanmerking  komt  voor
kinderopvangtoeslag  dan  betaald  de  overheid  een  groot  deel  van  de  kosten  terug  via  de
kinderopvangtoeslag. Het bedrag wat de overheid meebetaald is afhankelijk van het inkomen.

Wij doen er alles aan om uw kind het beste en leukste tweede thuis te geven! De overheid vraagt
van ons om bepaalde maatregelen te nemen, die de kwaliteit van kinderopvang verder verhogen. 

Wij verwachten de grootste kostenstijgingen in de personele lasten en de huurkosten.
Er is nog geen CAO kinderopvang voor 2020 afgesloten. De salarisstijgingen zijn dan ook nog niet
bekend gemaakt. Wel kunnen wij kijken naar wat er in 2019 aan CAO stijgingen in andere sectoren
zijn geweest.  Over het algemeen zien we dat dit toch wel forse stijgingen zijn.  Hierdoor  zijn wij
genoodzaakt hier ook rekening mee te houden.
De huurkosten zullen stijgen als gevolg van de verhuizing. Hierdoor zullen wij meer aan huurkosten
moeten begroten. 

Naast de vaste kosten die omhoog gaan, werken de maatregelen die we moeten nemen vanwege de
nieuwe wetgeving kostenverhogend. De wet is dynamisch. Dit houdt in dat de verwachting is dat er
gedurende de komende jaren nog veel wijzigingen en aanvullingen zullen komen. 

De overheid is zich bewust van de stijgende kosten in de kinderopvang door met name de wet IKK en
onder andere de nieuwe CAO. Hierdoor is het maximum uurtarief waarover u kinderopvangtoeslag
ontvangt over 2019 ook fors gestegen. Helaas zal de indexatie van de kinderopvangtoeslag voor 2020
minder groot zijn.

De nieuwe tarieven gaan in per 1 januari 2020. Rond 10 december ontvangt u de eerste factuur met
de nieuwe tarieven.

Wij willen u vragen de nieuwsbrieven goed te blijven volgen. Indien nodig zullen wij hierin verder
uitleg geven waar u als ouder(s)/verzorger(s) mee te maken gaat krijgen.

Met vriendelijke groet,
Zie uit
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   €
Uurtarief 8,25

Uren per dag 3,50
Per jaar 140,00 (40 weken x 3,50 uur)
Per maand 12,73 (1 maand niet factureren)

uren   €
januari 12,73 105,00
februari 12,73 105,00
maart 12,73 105,00
april 12,73 105,00
mei 12,73 105,00
juni 12,73 105,00
juli 0,00
augustus 12,73 105,00
september 12,73 105,00
oktober 12,73 105,00
november 12,73 105,00
december 12,73 105,00

140,00 1.155,00


