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EXTRA NIEUWSBRIEF
Beste ouder(s)/verzorger(s),

Door deze stijgingen ziet KinderOpvang De
Vlinder zich genoodzaakt haar uurprijs per 1
januari 2018 te verhogen naar € 7,40 per kind
per uur.

Voor u ziet u een extra nieuwsbrief om u te
informeren over de verhoging van de uurprijs
voor 2018.
Om u ingewikkelde en uitgebreide
berekeningen te besparen, proberen wij u in
gemakkelijke taal uit te leggen waar we deze
verhoging op gebaseerd hebben.

De verhoging van de uurprijs is goedgekeurd
door de oudercommissie.
Hiermee blijft KinderOpvang De Vlinder met
de tariefsverhoging onder het maximale
uurtarief voor de kinderopvangtoeslag.

Het maximale uurtarief voor de
kinderopvangtoeslag voor het
kinderdagverblijf in 2018 is door de overheid
vastgesteld op € 7,45 per kind per uur ( in
2017 was dit € 7,18 per uur per kind).

Ondanks onze prijsverhoging, zijn in veel
gevallen uw kosten niet veel hoger in 2018.
Aangezien de toeslagen die jullie
ouder(s)/verzorger(s) krijgen ook omhoog
gaan voor 2018.

Voor 2018 stijgt het maximaal subsidiabele
tarief voor KDV met € 0,27. Hiervan is € 0,07
bedoeld als compensatie voor de IKKmaatregelen, die per 1 januari 2018 ingaan.

Wij adviseren u de wijziging van het uurtarief
ook door te geven aan de belastingdienst!

Met name de invoering van de nieuwe BKR
(beroepskracht-kind-ratio) vanaf 1 januari
2019 zal tot een forse kostenstijging leiden.

TARIEVEN KINDEROPVANG DE VLINDER
2017
Dagopvang (11 uren)
€7,10
Halve dagopvang (5,5)
€7,80
Flexibele opvang
€7,80
Extra opvang (buiten reguliere
openingstijden/losse uren)
€8,80

Kwalitatief goede kinderopvang vergt goed
gekwalificeerd personeel en de loonkosten
van het personeel bepalen een groot deel van
de kostprijs van kinderopvang. De dagelijkse
openingstijden en het aantal weken per jaar
dat het kindercentrum open is, bepalen de
inzet van personeel en dus de
personeelslasten.
In het algemeen kan men stellen dat
personeelslasten circa 70 tot 80% van de
kostprijs bepalen.

TARIEVEN KINDEROPVANG DE VLINDER
2018
Dagopvang (11 uren)
€7,40
Halve dagopvang (5,5)
€8,00
Flexibele opvang
€8,00
Extra opvang (buiten reguliere
openingstijden/losse uren)
€9,00

Vanaf 1 januari 2018 en in volgende jaren
krijgen kinderopvangorganisaties en
peuterspeelzalen te maken met wijzigingen
op grond van de Wet innovatie en kwaliteit
kinderopvang (IKK) en de Wet harmonisatie
kinderopvang en peuterspeelzaalwerk. Door
de wet IKK krijgt de organisatie hogere
kosten voor deskundigheidsbevordering te
verwerken.

REGISTRATIENUMMER
Het registratienummer van KinderOpvang
De Vlinder voor de belastingaanvraag is:
193545184.
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