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Betreft; tarieven  en belastingtoeslagtabel 2023 VSO en BSO 

Beste ouders, 

  
Het tarief van de VSO-BSO wordt jaarlijks opnieuw vastgesteld. Het startuurtarief voor VSO en BSO  bij 52 weken 

is voor 2023 is vastgesteld op; € 7,91  per uur. We wijken hiermee licht af van het landelijk geadviseerde tarief (€ 

7,72). We zijn genoodzaakt een verhoging van 2,3 % op het tarief van 2022 door te voeren vanwege de sterk 

stijgende kosten. Het vergoede tarief voor 2023  is vastgesteld op; € 7,72  per uur. We rekenen met blokken van 

2 uur.  

De kosten per uur variëren per  pakket. Met behulp van het LRK nummer kunt u in aanmerking komen voor een 

kinderopvangtoeslag. Dit dient u zelf tijdig te regelen of bij te stellen. U ontvangt van ons een totaalfactuur. Deze 

komt altijd nadat u uw bijdrage van de belasting heeft ontvangen. (belasting keert uit op de 20e). 

Voor het kalenderjaar 2023 zijn de tarieven aangepast. Dat betekent voor u als ouders dat u mogelijk wijzingen 

door moet geven aan de belastingdienst om voor de juiste toeslagbedragen in aanmerking te komen. Ook is het 

contract van 50 weken omgezet naar 52 weken omdat dit realistisch is, gezien de verrekening met ruiluren. In de 

opstartfase van de BSO was dit nog anders. Ook nu blijft, dat u niet betaalt voor wat niet wordt afgenomen 

(behalve bij te late afmelding). De contracten met 1 x per 14 dagen gaan we niet meer uitgeven m.i.v. 2023. Dit 

is een onrendabele constructie en we houden onnodig een plaats bezet terwijl we al kampen met wachtlijsten. 

De ouders die hier nu gebruik van maken worden benaderd. Bij VSO geldt de mogelijkheid voor een eenvoudig 

ontbijt bij een contact vanaf 07.00 uur maar wel enkel wanneer kinderen vóór 07.30 uur gebracht zijn. In alle 

andere gevallen gaan we er vanuit dat kinderen thuis ontbijten. 

 

 

 

 

 

 

All- in (52 weken per jaar);  structurele wekelijkse afname 

vaste uren met mogelijkheid tot (incidentele) uitbreiding op 

de vaste afnamedag  

€ 7,91 per uur x aantal uren per maand 

(maandfactuur) 

Schoolwekenpakket  (40 schoolweken); afname vaste uren in 

de schoolweken                     

€ 9,19 per uur x aantal uren, betaling 

gespreid over 12 mnd (maandfactuur) 

Flexibel pakket (afname van aantal flexibele uren naast vast 

pakket) 

€ 7,91 per uur x aantal extra uren per maand 

bij 52 weken pakket(maandfactuur) 

€ 9,19 per uur x aantal extra uren per maand 

bij 40 weken pakket(maandfactuur) 

Flexibel pakket (afname van aantal flexibele uren zonder vast 

pakket) 

€ 10,28 per uur x aantal uren per maand 

(maandfactuur) 

      Prijspeil 2023 vergoede VSO- BSO norm overheid  € 7,72 per uur 

                                   Overzicht kosten per uur per pakket 
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Het uurtarief voor BSO kan variëren. Dit hangt nauw samen met het pakket dat u afneemt. Hierboven treft u een 

overzicht van de bedragen per uur per pakket. 

We hebben te maken met een sterke groei in vraag naar BSO plaatsen waardoor er wachtlijsten zijn. 

We plaatsen op kinderen op volgorde van binnenkomst van de aanmelding. Als uw kind niet  geplaatst kan 

worden, kunnen wij hem of haar op de wachtlijst plaatsen. In verband met de enorme toeloop kampen we op 

sommige dagen met een snel oplopende wachtlijst. 

U ontvangt maandelijks de totale factuur via Kidsadmin/ Novict.com en regelt zelf met de belastingdienst uw 

toeslag.  Middels automatische incasso zal in de laatste week van de maand, als u de toeslag al ontvangen heeft 

uw kosten geïnd worden of u ontvangt een factuur. 

Hieronder treft u een uitleg van de opbouw van de uren in relatie tot het nieuwe uurtarief, het gemiddelde 

aantal uren per maand per dagdeel en tevens treft u het overzicht van de belastingtoeslagtabel 2023. We sturen 

u dit nu alvast zodat u uw wijzigingen op tijd kunt doorgeven. . Het LRK nummer voor VSO en BSO is 825070624. 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     
Het voorbeeld voor de kinderopvangtoeslag is indicatief in aanmerking nemende dat: 

• Het toetsingsinkomen voor iedereen verschilt. De tabel voor kinderopvangtoeslag vindt u terug op de 2e 

pagina. 

• Dit uw tweede opvolgende kind is voor kinderopvangtoeslag. Kind met meeste opvanguren wordt gezien als 

eerste kind, niet uw oudste kind. Bij een gelijk aantal opvanguren geldt het kind met de hoogste 

opvangkosten als 1e kind.  

• Er een maximum aantal uur kinderopvangtoeslag toegekend wordt van 230 uur en niet meer dan uw 

contracturen van de minst werkende partner 

• Verdere voorwaarden zijn te vinden op de site toeslagen.nl. Hierop kunt u ook een proefberekening maken. 

• Voor de BSO kunt voor 140% van het aantal arbeidsuren (van de minst werkende ouder), toeslag aanvragen. 

(In 2021 was dit slechts 70%).  

Belangrijkste  info: 

• Het LRKP  (landelijk register)  nummer van onze VSO &BSO is; 825070624 

• 1 dagdeel per week is gemiddeld 13,33 uur, 2 dagdelen 26,66 uur etc. 

  Rekenvoorbeeld voor 2 middagen BSO in het schoolwekenpakket (40 weken). 

Pietertje gaat op di en do van 14.30 tot 16.30 uur naar de BSO. 

2 x 2 uur per week = 13,33 uur per maand (= 159,66 uur per jaar) 

(rekenformule; 4 uur x € 9,19 =  x 40 weken : 12 maanden =                                         € 122,53 

Stel gezamenlijk toetsingsinkomen is  €55.000,- 

Kinderopvangtoeslag conform 2023  - 94,5 %                                                               - €  115,79 

                                                                                             ---------------------- 

                               Eigen bijdrage per maand voor Pietertje                                          €  6,74 

 Vergoede tarief KOT = € 7,72 per uur, waardoor een bedrag 

 van   € 2,19 per uur niet voor vergoeding in aanmerking komt. 

€ 2,19 x 4 uur p/w x 40 weken= € 350,40:12 mnd= € 29,20   extra kosten                  € 29,20 

                                                                                                                                                ____________+ 

                                                                                                 eigen bijdrage                     €  35,94  

p/m                                                                                                                                                                                                                                                  



• Uurtarief 2023 start bij € 7,91 

 

                                               KINDEROPVANGTOESLAGTABEL 2023 
                                        

                                             

 
 


