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Geachte burgemeester en wethouders, 

Graag willen wij u informeren over de negatieve consequenties van het heffen van leges 
voor gastouders. Het voorzieningenniveau in de vorm van het aanbod van 
gastouderopvang kan hierdoor in uw gemeente in gevaar komen. Wij hopen dat u geen 
leges wilt heffen voor het registreren van een gastouder in het LRKP. 

Over gastouderopvang 
Ongeveer één op de vijf kinderen die gebruik maakt van kinderopvang wordt 
opgevangen door een gastouder. Ouders kiezen bewust voor gastouderopvang omdat de 
ouders bij gastouderopvang zelf kunnen bepalen wie voor hun kind zorgt, het kind 
iedere dag door dezelfde persoon wordt opgevangen en omdat het kleinschalig is. 
Daardoor is er meer ruimte voor persoonlijke aandacht voor het kind. Gastouderopvang 
vindt plaats in een huiselijke omgeving, namelijk bij de gastouder of bij de kinderen 
thuis. 

Het heffen van leges in de gastoudersector 
Gastouderopvang kan aanvangen wanneer de gastouder en de opvanglocatie in het 
Landelijk Register Kinderopvang en Peuterspeelzaalwerk (LRKP) zijn opgenomen. 
Voorafgaand aan de opname in het LRKP voert de gemeente (GGD) een 
aanvangsinspectie op de beoogde opvanglocatie uit. Gemeenten ontvangen jaarlijks een 
bedrag uit het gemeentefonds voor toezicht en handhaving van kinderopvang. Alleen als 
dit bedrag niet toereikend is, mogen gemeenten maximaal kostendekkende leges heffen 
voor een inschrijving. 

Effecten van leges 
Gastouders kunnen leges vaak niet opbrengen. Uit onderzoek blijkt dat in gemeentes 
waar leges worden geheven, de afgelopen jaren 26% minder gastouders zijn 
ingeschreven dan in gemeentes waar geen leges worden geheven. Dit betekent dat 
ouders geen legale gastouders voor hun kinderen kunnen vinden in hun eigen 
leefomgeving. De gastouders die de leges niet kunnen opbrengen verdwijnen namelijk in 
het grijze circuit. In het grijze circuit vindt geen controle meer plaats op de veiligheid en 
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kwaliteit van de opvang. 

Een overzicht van inkomens van gastouders is bijgevoegd. Hieruit blijkt dat 74% van de 
gastouders minder dan € 10.000 bruto per jaar verdient. Daar moeten de onkosten zoals 
eten, reiskosten, investeringen in speelgoed en de aanschaf van een bolderkar nog af en 
daarna inkomstenbelasting. Kortom, leges voor inschrijving in het LRKP vormen een 
grote aanslag op het inkomen van veel gastouders en daardoor schrijven minder 
gastouders zich in. 

Bovendien moeten gastouders die bij de ouder thuis opvangen zich voor ieder nieuw 
gezin opnieuw inschrijven in het LRKP en opnieuw leges betalen. Zo kan het voorkomen 
dat gastouders wel twee of drie keer per jaar leges moeten betalen. 

Kostendekkend 
Zoals u weet mogen leges voor het registreren van kinderopvang ten hoogste 
kostendekkend zijn. 
Tevens dient de gemeente in haar begroting rekening te houden met de gelden die zij uit 
het gemeentefonds ontvangt zoals de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid 
stelt in antwoord op vragen van leden van de Tweede Kamer, Vergaderjaar 2010-2011, 
nr. 2108. De Minister legt in deze beantwoording een duidelijk verband tussen de 
bedragen die in het gemeentefonds worden gestort voor toezicht en handhaving en de 
hoogte van de leges voor aanvragen tot registratie: Het heeft niet mijn voorkeur dat de 
gemeenten leges in rekening brengen ... Als gevolg daarvan kan het zijn dat gemeenten 
met relatief veel gastouders in het overgangsjaar 2010 niet geheel zijn gecompenseerd via 
het gemeentefonds.... Dit biedt de kans om de verdeelsleutel voor 2012 en de jaren daarna 
te verfijnen. Als dit lukt, verwacht ik dat het aantal gemeenten dat leges heft zal dalen. 

Wij willen u daarom vragen geen leges te heffen voor het registreren van gastouders in 
het LRKP. Dit is in het belang van de kinderen en zorgt voor voldoende keuzevrijheid 
voor ouders en kwalitatief hoogwaardige en veilige gastouderopvang. 
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Inkomens gastouders in 2012 

inkomen in € percentage in deze categorie 
1-5.000 43% 
5.001-10.000 31% 
10.001-15.000 14% 
15.001-20.000 7% 
20.001-30.000 3% 
30.001-40.000 1% 
40.000-60.000 1% 
60.000-75.000 0% 
75.000 -< 0% 


