Voorburg, 20 november 2018
Betreft: Tarieven 2019
Beste ouders, verzorgers,
Met deze brief breng ik u op de hoogte van onze tarieven voor kinderopvang in
2019. De hoogte van de tarieven en de nieuwe tariefstructuur is vastgesteld in
nauw overleg met de Centrale Ouderraad (COR). Zij hebben ons een positief
advies gegeven op de voorgestelde tarieven voor 2019.
Tariefontwikkeling
In 2019 stijgen de kosten voor kinderopvang, dit is een landelijke tendens. U
kunt hierbij denken aan de kostprijsverhogende invloed van de wet Innovatie en
Kwaliteit Kinderopvang (IKK*), een CAO gerelateerde stijging van de loonkosten,
de algehele prijsindexatie (CBS index) en de verandering van BTW percentages.
*De invloed van de Wet IKK heeft vooral betrekking op het kinderdagverblijf (KDV 0 tot 4
jaar). Voor 2019 voorzien wij hierdoor een totale kostenstijging van bijna 13%. Voor de
buitenschoolse opvang (BSO) voorzien wij een kostenstijging van bijna 8%. Meer weten?
Zie https://www.vlietkinderen.nl/wet-innovatie-en-kwaliteit-ikk

Ook wij ontkomen er helaas niet aan om onze huidige tarieven aan te passen.
Maar wij hebben een mogelijkheid gevonden om ons gematigde prijsbeleid van de
afgelopen jaren te kunnen voortzetten. Daartoe voeren we een wijziging door in
de tariefstructuur. De nieuwe tariefstructuur maakt het mogelijk dat wij de
kostenstijging slechts gedeeltelijk hoeven te verwerken in de tarieven voor 2019.
Wij kiezen hiervoor, zodat op deze manier een zo groot mogelijke groep van onze
klanten kan profiteren van de overheidsmaatregelen, zoals de verhoging van de
kinderopvangtoeslagtabel en de verhoging van het maximum uurtarief voor
kinderdagopvang.
Tariefstructuur
Om onze klanten die gebruik maken van buitenschoolse opvang (BSO) niet
onnodig te belasten met de kostenstijging die betrekking heeft op de
kinderdagopvang (KDV), laten wij de bestaande koppeling tussen het tarief van
KDV en BSO los. Vanaf 1 januari 2019 is er dus niet langer sprake van een gelijke
mate van tariefstijging en voeren wij aparte tarieven voor KDV en voor BSO.
Wij kennen voortaan nog twee soorten tarieven voor onze opvangvormen, te
weten:
 Standaardtarief
Het standaardtarief is van toepassing op het standaardaanbod van
Vlietkinderen. Dit behelst opvang op vaste dagen/dagdelen per week,
gedurende 52 weken per jaar, inclusief alles wat rechtstreeks verband houdt
met de opvang van uw kind, zoals bijvoorbeeld alle (fles) voeding en luiers.
 Flextarief
Het flextarief is van toepassing op alle opvangcontracten die afwijken van het
standaardaanbod. Het flextarief ligt 15% hoger dan het standaardtarief.

Vereenvoudiging van de tariefstructuur
Vlietkinderen voert met ingang van 1 januari 2019 een vereenvoudiging in de
tariefstructuur door. Deze vereenvoudiging heeft betrekking op het aantal te
factureren uren. Dit wordt voor nieuwe, alsook voor bestaande
plaatsingsovereenkomsten gelijk gesteld aan de openingstijden van de locaties.
Daarnaast worden alle 46-weken overeenkomsten omgezet in een 52-weken
overeenkomst. De verwachting is, dat dit voor het overgrote deel van onze
klanten (na kinderopvangtoeslag), een vermindering van kosten betekent. Wij
erkennen dat dit een eenzijdige wijziging van de opvangovereenkomst betreft.
Hiervoor verwijzen wij u dan ook naar artikel 15 van onze Algemene
Voorwaarden:
http://www.vlietkinderen.nl/upload/Algemene%20Voorwaarden/Algemene%20Vo
/BMK-Algemene-Voorwaarden-Kinderopvang-Dagopvang-BSO_2018.pdf
School dicht, de BSO is altijd open!
Voor het buitenschoolse opvangaanbod geldt met ingang van 1 januari 2019 de
regel: ‘school dicht, BSO open’. Dit houdt in dat schoolsluitingsdagen, die vallen
op de dag waarop u voor uw kind(eren) naschoolse opvang afneemt, voortaan
standaard in het contract zijn opgenomen. Dit geldt voor alle studie- en
roostervrije dagen, maar ook in het geval van stakingsdagen.
Valt zo’n schoolsluitingsdag niet op uw reguliere opvangdag, dan kunt u een dag
‘bijkopen’ voor het tarief waarop uw overeenkomst is gebaseerd.
Tarieven 2019: stijging KDV beperkt en BSO gelijk aan 2018
Door de gewijzigde tariefstructuur kunnen wij de tariefsverhoging op het KDV
‘beperken’ tot 8% (i.p.v. bijna 13%). Op de BSO kunnen wij de tarieven voor
2019 hierdoor zelfs ongewijzigd laten ten opzichte van 2018. Een zo groot
mogelijke groep van onze klanten profiteert hiervan.
De (bruto) uurtarieven voor onze opvangvormen zien er in 2019 als volgt uit:
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Opvangvorm

Standaard
tarief
2019

Flextarief
2019

Maximum uurprijs
vergoeding via
kinderopvangtoeslag
2019

Dagopvang
(KDV) /
Peuteropvang
0 tot 4 jaar

€ 8,05

€ 9,25

€ 8,02

Buitenschoolse
opvang (BSO)
4 tot 13 jaar

€ 7,45

€ 8,55

€ 6,89

Peuterspeelzaal1
(PSZ zonder VVE
indicatie)
2-4 jaar

€ 8,20

€ 9,25

€ 8,02

De ouderbijdrage voor Voor- en Vroegschoolse Educatie (VVE) is inkomensafhankelijk. Hiervoor
worden de criteria vastgesteld door de gemeenten Leidschendam-Voorburg en Den Haag.

Kinderopvangtoeslag
Als bijlage bij deze brief zenden wij u een kostenoverzicht 2019 die betrekking
heeft op de huidige plaatsingsovereenkomst van uw kind(eren).
Dit betreft de (bruto) situatie, dus vóór kinderopvangtoeslag. Om te berekenen
wat het verschil is in uw maandlasten, verwijzen wij u graag naar de rekentool
http://bit.ly/2yHJsEb Met deze tool krijgt u een indicatie2 van de netto kosten
voor kinderopvang over 2018 en 2019.
Daarnaast kunt u natuurlijk ook altijd een proefberekening maken op de website
van de belastingdienst https://www.belastingdienst.nl/rekenhulpen/toeslagen/
Continue investeren in kwaliteit
Zoals u weet is Vlietkinderen een stichting, een maatschappelijke
kinderopvangorganisatie, zonder winstoogmerk. We investeren continue in onze
dienstverlening, het onderhoud van onze locaties en in de opleiding/ontwikkeling
van onze medewerkers. Daarnaast moeten wij ons vanzelfsprekend houden aan
de loonontwikkelingen, 3% loonstijging in 2019, zoals bepaald in de CAO
Kinderopvang en overige prijsstijgingen.
Ook beogen we voor 2019 een extra kwaliteitsimpuls, u kunt hierbij denken aan
scholing van medewerkers op 3F taalniveau en trainingen pedagogiek. Dit is een
impuls die noodzakelijk is om de continuïteit en de kwaliteit van onze
dienstverlening te kunnen waarborgen.
Tot slot
Namens alle medewerkers van Vlietkinderen wil ik u bedanken voor het
vertrouwen dat u iedere dag weer in ons stelt en dat u uw kinderen de goede
kinderopvang van Vlietkinderen gunt!
Met vriendelijke groet,

Jeroen Glen
manager Bedrijfsvoering
Heeft u vragen over deze brief? Stel ze dan gerust via klantenservice@vlietkinderen.nl of
bel met 070 317 59 59 / keuzetoets 1
Bijlagen:
1. Uw kostenoverzicht 2019
2. Tarief 2018

Netto kinderopvanglasten zijn afhankelijk van de persoonlijke omstandigheden van de aanvrager. De
berekeningen in onze rekentool zijn indicatief, u kunt hier géén rechten en/of aanspraken aan
ontlenen.
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Bijlage 1. Uw kostenoverzicht 2019
Toe te voegen door K&V bij verzending naar klanten.
Bijlage 2. Tarief 2018
Ter vergelijk, over 2018 hanteerden wij onderstaande tarieven:
Opvangvorm

Maximum uurprijs
vergoeding via
kinderopvangtoeslag 2018

Tarief 2018

Standaard

Flex

Superflex

Dagopvang
(KDV /
Peuteropvang
0 tot 4 jaar

€ 7,45

€ 7,90

8,05

7,45

Buitenschoolse
opvang (BSO)
4 tot 13 jaar

€ 7,45

€ 7,90

8,05

6,92

Peuterspeelzaal
zonder VVE
indicatie 40
schoolweken
per jaar

-

-

7,50

€ 7,45

