
 
 
 

 
Vraag en antwoord over tarieven 2022 
 
Vaststelling tarieven SKG 2022, wat zijn de uitgangspunten van SKG en wat is de wetgeving 
betreft mijn kinderopvangtoeslag? 
 
• Uurprijs voor peuteropvang (POV) en BSO geeft de maximale vergoeding van de 

belastingdienst  per uur net als in 2021; 
• Uurprijs van het kinderdagverblijf komt boven de maximale vergoeding van de 

belastingdienst per uur uit; 
 
Toelichting: 
Het kabinet heeft onlangs besloten om de maximale vergoeding van de belastingdienst voor 
2022 te verhogen met 0,51% als gevolg van de jaarlijkse indexering. Dit betekent dat ouders 
afhankelijk van hun inkomen, maximaal recht hebben op deze vergoeding 
(kinderopvangtoeslag) per uur opvang. 

Voor de POV en BSO betekent dit dat zij de maximale vergoeding ontvangen. Voor het KDV is de 
voorgestelde verhoging van 0,51% onvoldoende om een renderend kinderdagverblijf neer te 
zetten. Om die reden wijken wij af van dit advies en wordt een tarief boven de maximale 
vergoeding vastgesteld. Het deel wat boven de vergoeding van de belastingdienst uitkomt 
wordt niet vergoed.  

De toetsingsinkomens van de inkomensgroepen worden tevens jaarlijks geïndexeerd. Dit is 
verwerkt in de kinderopvangtoeslagtabel 2022. De jaarlijkse indexatie zorgt ervoor dat de 
kinderopvangtoeslag in de pas loopt met de loon- en prijsontwikkeling. Hierdoor zijn er voor de 
BSO en POV geen inkomenseffecten voor ouders. Voor de ouders van het kinderdagverblijf 
betekent dit wel een maandelijkse verhoging.  

SKG sluit met haar prijzen voor het kinderdagverblijf en het standaard BSO pakket aan bij het 
fiscaal tarief welke door de Rijksoverheid is vastgesteld, het zogenaamde plafondtarief. Het 
voordeel hiervan is dat u, wanneer u gebruik maakt van het kinderdagverblijf of het 
standaardpakket afneemt voor buitenschoolse opvang, de maximale vergoeding ontvangt. 
Maakt u gebruik van een ander BSO pakket, dan moet u het bedrag dat boven het fiscale tarief 
komt, zelf bruto betalen. 
 
Hoe kan ik uitrekenen wat ik zelf moet betalen?  
Maak een berekening via www.belastingdienst.nl/rekenhulpen/toeslagen/ of laat deze 
berekening door ons Servicebureau maken. Zo kunt u zelf bepalen welke opvang het best bij uw 
situatie past. 
Helaas is de proefberekening op de site van de Belastingdienst voor 2022 nog niet beschikbaar 
waardoor wij nog geen concrete voorbeelden kunnen laten zien. Meestal stelt de 
Belastingdienst deze rond half november beschikbaar.  
 
  



Welke opvangmogelijkheden zijn er in 2022? 
Kinderdagverblijf 
Standaard wordt er een contract aangeboden van 11 uur per dag van 7:30 uur – 18:30 uur of van 
7.00 uur – 18.00 uur. U moet zelf aangeven waar uw voorkeur naar uitgaat bij planning, plaatsing 
en advies van het servicebureau. U kunt ook kiezen voor 11,30 uur per dag; van 07:00 uur – 18:30 
uur. Dit wordt dan vooraf vastgelegd in uw overeenkomst. 
 
Buitenschoolse Opvang 
Standaard wordt er een contract aangeboden tot 18:30 uur. Dit wordt vooraf vastgelegd in uw 
overeenkomst. De openingstijd in de vakantieperiode is standaard vanaf 7.30 uur tot 18:30 uur, 
of wanneer u dit kenbaar heeft gemaakt van 07.00 tot 18.00 uur. 
 
De BSO kent de volgende producten: 

· Standaardcontract : opvang tijdens schoolweken, inclusief alle schoolvakanties*  
· 40 wekencontract: opvang tijdens de schoolweken (exclusief vakanties) 
· 46 wekencontract : opvang tijdens schoolweken, inclusief 6 weken schoolvakantie 
· Vakantieweken: alleen vakantieopvang 
· Voorschoolse opvang  
· Incidentele opvang 

* De vakantieweken/dagen dat wij opvang bieden binnen deze overeenkomst, zijn op basis van de schoolvakanties zoals aangegeven 
door het ministerie van OC&W (zie ook onze website). 

 
Hoe kan ik mijn wijzigingen in de kinderopvangtoeslag doorgeven aan de Belastingdienst? 
Als u wijzigingen in de kinderopvangtoeslag wilt doorgeven aan de Belastingdienst, kan dit via 
de website www.toeslagen.nl. Het is belangrijk dat u eventuele wijzigingen op tijd doorgeeft 
aan de Belastingdienst. Wanneer u voor de 10de van de maand een wijziging doorvoert, dan 
wordt dit tijdig verwerkt door de Belastingdienst. Hiermee voorkomt u dat u een onjuist bedrag 
aan kinderopvangtoeslag ontvangt. Onze ervaring is dat de Belastingdienst medio november 
haar rekensysteem heeft aangepast aan de nieuwe regelgeving. Wij adviseren u daarom rond 
die datum eventuele wijzigingen door te geven. 
U kunt ook rechtstreeks de toeslag naar SKG laten overmaken. U betaalt dan alleen uw netto 
opvangkosten. 
 
Let op! (Wijzigingen)Kinderopvangtoeslag dient u aan te vragen binnen 3 maanden na de maand 
waarin uw kind voor het eerst naar de opvang gaat. Wacht dus niet te lang met aanvragen, anders 
loopt u de toeslag mis. 
 
Kan ik naar aanleiding van de wijzigingen voor 2022 mijn contract opzeggen of aanpassen? 
Wanneer u de opvang wilt opzeggen dan heeft u een maand opzegtermijn. Uw opzegging dient 
vóór 1 december 2021 per brief, via het ouderportaal of via de e-mail bij ons binnen te zijn, 
wanneer u voor 1 januari de opvang wilt stopzetten. 
 
Wilt u uw overeenkomst niet opzeggen maar wijzigen, dan kunt u dit tevens via uw ouderportaal 
of de e-mail info@kinderopvanggorinchem.nl aan ons doorgeven. U ontvangt dan een 
wijzigingsovereenkomst. 
 
Wat is het Ouderportaal of digitale app? 
Via het ouderportaal of app worden uw gegevens opgeslagen in uw eigen digitale omgeving. Uw 
facturen, overeenkomsten en jaaropgaaf zijn zichtbaar. U kunt wijzigingen eenvoudig 
doorgeven en aanvragen doen, bijvoorbeeld uw kind afwezig melden of uitbreiding van de 
plaatsing aanvragen. Maandelijks wordt uw factuur in het ouderportaal aangeboden.  
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Wij adviseren u om daarom in ieder geval aan het einde van de maand in uw ouderportaal te 
kijken. Bent u nog niet geregistreerd in ons ouderportaal? Meldt u aan via 
info@kinderopvanggorinchem.nl. 
 
Aanpassing van het rooster van de school 
Wanneer de school het rooster wijzigt (bijvoorbeeld een tropenrooster instelt) dan gaan de 
kinderen eerder naar de opvang. Onze pedagogisch medewerkers zorgen ervoor dat uw kind op 
dat moment welkom is op de BSO. Deze extra afgenomen uren worden achteraf bij u in rekening 
gebracht. 
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