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Informatiebrief tarieven Kinderopvang De Linge 2022 
 
Huissen, 29 november 2021 
 
Betreft: Tarieven kinderopvang en buitenschoolse opvang De Linge 2022 
 
Geachte ouders/verzorgers, 
 
“Ondanks de bijzondere omstandigheden waarin we ons als maatschappij momenteel bevinden..” zo begon de brief 
over de tariefsverhoging voor 2021, als verwijzing naar de Coronacrisis in 2020. 
Nu in november 2021 kunnen we de brief eigenlijk op gelijke wijze beginnen. Het is helaas niet anders.  
Ook nu hebben we te maken met de Corona crisis en alle ongemak die dit met zich meebrengt voor u als ouders / 
verzorgers en voor ons als organisatie.  
We hebben, net als ieder jaar, de tarieven voor onze opvang vastgesteld. Bij de vaststelling van onze tarieven kijken 
we naar ontwikkelingen binnen de branche kinderopvang, relevante landelijke ontwikkelingen en uiteraard ook naar 
de gemaakte beleidskeuzes binnen Kinderopvang De Linge. Met dit schrijven informeren wij u over de nieuwe 
tarieven voor 2022. 
 
Corona-crisis en ontwikkelingen branche  
De corona-pandemie raakt ons allemaal: we werken meer thuis, zijn extra alert op onze gezondheid en nemen 
verschillende voorzorgsmaatregelen in acht. Een hele bijzondere en ook spannende tijd waarin we ons nog meer dan 
anders bewust zijn van de veiligheid en gezondheid in de thuissituatie, maar uiteraard ook op de opvang. Voorlopig 
zal het coronavirus nog onder ons zijn en blijft deze alertheid noodzakelijk. 
Bij De Linge gaan we zorgvuldig om met de voorzorgsmaatregelen en doen we er alles aan om de opvang veilig en 
gezond te houden. Met name de personele inzet levert op dit moment de nodige uitdagingen op, maar wij doen ons 
uiterste best om de continuïteit van de opvang te waarborgen, hoewel dat laatste soms gewoon niet meer lukt.   
 
Tarieven 2022 
Zoals ieder jaar, zullen ook op 1 januari 2022 de tarieven van onze kinderopvang stijgen. 

Wij hebben gekeken naar de algemene prognose kostenontwikkeling voor de kinderopvang 2022 en deze toegepast 

op de situatie bij De Linge. Voor 2022 is een stijging van het tarief van 3,69% voor de Kinderdagopvang en de 

Buitenschoolse opvang aan de orde (in 2021 was de stijging 5,4%).  

Loonkosten voor personeel zijn van deze stijging de grootste oorzaak:  In 2022 zullen we de effecten van de onlangs 

afgesloten nieuwe CAO gaan merken, evenals de periodieke loonsverhoging die onze medewerkers, zolang ze nog 

niet op het eind van hun salarisschaal zitten, krijgen.  Ook de sociale lasten, waaronder de pensioenpremies en de 

ww. premie stijgen. De huidige krapte op de arbeidsmarkt zorgt ervoor dat we hogere kosten moeten maken voor 

werving en inhuur van personeel. 

Daarnaast stijgen de overige kosten (o.a. huur, energie en voeding). 

Uiteindelijk maakt bovenstaande dat wij de tariefstijging van 3,69%  doorvoeren. 

 

Wij hebben de centrale oudercommissie gevraagd een advies uit te brengen voor de tariefsverhoging, dat heeft niet 

geleid tot een positief advies. Wij gaan met hen nog in gesprek, maar gezien het feit dat we tariefsverhoging 

minimaal één maand voorafgaand aan het jaar waarin de tariefsverhoging ingaat moeten aankondigen, is besloten u 

toch in kennis te stellen van onze nieuwe tarieven.  

De nieuwe tarieven voor de verschillende opvangsoorten en pakketten treft u aan in bijlage 2. 
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Impact voorgenomen tariefswijziging voor ouders 
Met ingang van 2022 wordt het fiscale KinderOpvangTarief voor het KDV € 8,50 per uur. Het fiscale KOT-tarief voor 

de BSO wordt € 7,31 per uur. We realiseren ons dat de voorgestelde tariefsverhogingen sterker zijn dan de verhoging 

van het fiscale tarief voor de KinderOpvang Toeslag (KOT). Door de hogere kosten die binnen onze branche voor 

2022 worden verwacht, is het niet haalbaar om in de lijn van het KOT-tarief mee te gaan.  

 

Product aanbod 2022  
Met ingang van 2022 zal ons aanbod minder producten omvatten en de nieuwe producten hebben vaste tijden.  
In de praktijk zien we dat het merendeel van de ouders tussen 7.30 en 18.00 uur opvang nodig heeft. Vervroegde 
opvang vanaf 7.00 uur blijft (beperkt) beschikbaar.  
Minder keuze van producten maakt het eenduidiger voor u als ouder om een keuze te maken.  

 
Het beperken van ons aanbod zal ons, ook gezien de krapte op de arbeidsmarkt voor pedagogisch medewerkers, 
beter in staat stellen de inzet van medewerkers goed te plannen.  

 
Het product aanbod gaat in met ingang van januari 2022 en geldt voor nieuw af te sluiten contracten.   

 
In bijlage 1 zijn enkele indicatieve rekenvoorbeelden met de impact van de nieuwe tarieven voor verschillende 
inkomensgroepen opgenomen.  

 
Ouders voor wie deze wijzigingen aanleiding zijn om de overeenkomst aan te passen, nodigen wij hierbij uit om 
contact op te nemen met ons servicekantoor kinderopvang. Indien u uw wensen voor 16 december aan ons kenbaar 
maakt, dan zullen wij ervoor zorgen dat u in 2021 nog een gewijzigd contract ontvangt, zodat u dit aan de 
belastingdienst kunt doorgeven.  
Wijzigingen kunt u doorgeven per mail: kinderopvang@delinge.nl.  
Voor informatie zijn wij telefonisch dagelijks bereikbaar tussen 8.30 en 12.30 uur op tel. 026-3179933.  

 
Denkt u er in ieder geval aan om de gewijzigde tarieven of uw gewijzigd contract door te geven aan de 
belastingdienst omdat deze gevolgen hebben voor uw kinderopvangtoeslag! 

 
Voor de algemene voorwaarden van onze  Branchevereniging Maatschappelijke Kinderopvang, de aanvullende 
voorwaarden kinderopvang De Linge 2020 en de uitleg van onze producten in ‘Onze producten in het kort’, 
verwijzen wij u naar onze website: http://www.delinge.nl/documenten   

 

Met vriendelijke groet, 
 

Rob Niehe 

Directeur bestuurder De Linge a.i. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:kinderopvang@delinge.nl
http://www.delinge.nl/documenten
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Bijlage 1 
Rekenvoorbeelden netto kosten ouders bij verschillende inkomensgroepen 
De bruto kosten voor kinderopvang zijn per product vastgesteld, echter de netto kosten die dit voor ouders met zich 
meebrengt, kunnen sterk verschillen. Dit heeft te maken met de kinderopvangtoeslag.  
Aangezien deze inkomensafhankelijk is, is het per gezin verschillend hoeveel kinderopvangtoeslag men terugkrijgt, 
daarmee kunnen de netto kosten dus per gezin verschillen. 

 
Hieronder nemen we u mee in de netto kosten voor een gezin, aangezien dit dus per gezin verschillend is, zullen we 
een aantal inkomensgroepen als indicatie gebruiken. 
In het voorbeeld gaan we uit van een gezin met 2 kinderen, waarvan beide kinderen 2 dagen per week naar de 
dagopvang gaan. 
De bruto kosten die u in het overzicht aantreft zijn de kosten die u maandelijks aan De Linge betaalt, het 
nettobedrag zijn deze kosten minus de teruggave van de belastingdienst die u maandelijks ontvangt, dus daarmee de 
netto kosten voor u als ouders.  

 
Op onze website http://www.delinge.nl/rekentool-kosten/ kunt u vanaf volgende week terecht om met uw eigen 
gegevens een berekening voor 2022 te maken. Uitleg over de diverse pakketten treft u in bijlage 2 aan.  

 

Toetsingsinkomen 
gezin 

Product Uren opvang per 
maand 

Uurtarief Bruto 
kosten 

Netto 
kosten 

Kinderopvang 
toeslag 

46.605,- 52 weken 
Totaal pakket  

182 (10.5 per kind 
per dag) 

€ 8,83 € 1607,06 € 222,49 86% 

69.907,- 52 weken 
Totaal pakket 

182 (10.5 per kind 
per dag) 

€ 8,83 € 1607,06 € 338,52 79% 

91.092,- 52 weken 
Totaal pakket 

182 (10.5 per kind 
per dag) 

€ 8,83 € 1607,06 € 470,79 71% 

 

Toetsingsinkomen 
gezin 

Product  Uren opvang per 
maand 

Uurtarief Bruto 
kosten 

Netto 
kosten 

Kinderopvang 
toeslag 

46.605,- 52 weken 78 (9 per kind per 
dag) 

€ 9,31 € 1452,36 € 265,60 82% 

69.907,- 52 weken 78 (9 per kind per 
dag) 

€ 9,31 € 1452,36 € 365,04 75% 

91.092- 52 weken 78 (9 per kind per 
dag) 

€ 9,31 € 1452,36 € 478,42 68% 

 

Toetsingsinkomen 
gezin 

Product Uren opvang per 
maand 

Uurtarief bruto  
kosten 

Netto 
kosten 

Kinderopvang 
toeslag 

46.605,- 40 weken  60 (9 per kind per 
dag) 

€ 10,00 € 1200,00 € 287,10 76% 

69.907,- 40 weken  60 (9 per kind per 
dag) 

€ 10,00 € 1200,00 € 363,60 70% 

91.092,- 40 weken 60 (9 per kind per 
dag) 

€ 10,00 € 1200,00 € 450,81 62% 

 
 
 
 
 
 
 

http://www.delinge.nl/rekentool-kosten/
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Bijlage 2 
Producten en tarieven overzicht 2022 Kinderopvang De Linge 
De maximum uurprijs waarover ouders in 2022 toeslag kunnen aanvragen bij de belastingdienst bedraagt voor 
dagopvang € 8,50 per uur en voor buitenschoolse opvang € 7,31 per uur.  

 

Dagopvang 0-4 jaar 

Product: Omschrijving product: Prijs per 
uur  
2022: 

52 weken totaal pakket  Afname hele dag tussen 7:30-18:00 uur, op een vaste dag 

 

€ 8,83 

52 weken   Minimale afname 2 dagdelen per week  
7:30 tot 13:00 uur of van 12:30 uur tot 18:00 uur  

€ 9,31 

40 weken (schoolweken)  Afname hele dag tussen 7:30-18:00 uur, op een vaste dag  
 Geen opvang in schoolvakanties 

€ 10,00 

Extra opvang dagopvang  Opvang buiten de overeenkomst 
 Plaatsing op basis van beschikbaarheid 

€ 10,87 

 

Buitenschoolse opvang 4-13 jaar 

Product: Omschrijving product: Prijs per 
uur  
2022: 

52 weken totaal pakket  Afname op schooldagen van einde schooltijd tot 18:00 uur en op 
schoolvrije dagen tussen 7:30 – 18:00 uur, op een vaste dag 

 

€ 8,09 

40 (school) weken  Voorschoolse en naschoolse opvang 
 Minimale afname van voorschoolse opvang 1:00 uur per dag, per 

week,  en naschoolse opvang 2:00 uur per dag, per week 

€ 8,53 

Vakantieopvang  
BSO-4-13 jaar  

 Niet te combineren met BSO 40 weken product 
 Minimale afname van 32:00 uur per kalenderjaar 

 

€ 9,80 

Extra opvang BSO  Opvang buiten de overeenkomst 
 Plaatsing op basis van beschikbaarheid 

€ 10,87 

 

  

Peutergroep 2-4 jaar 

Product: Omschrijving product: Prijs  
per uur  
2022: 

Peutergroep 2-4 jaar 
 40 (school) weken 

 Vaste tijden en dagen 
 Verplichte afname: 2 dagdelen, 8:00 uur per week 

€ 9,31 

Peutergroep 2-4 jaar 
VVE 40 (school) weken 

 640 uur/jaar op basis van verplichte afname van 16:00 uur per 
week verdeeld over 4 dagdelen 

€ 9,31 

Vakantieopvang 
peutergroep 

 Aanbod afhankelijk van mogelijkheden locatie € 10,74 
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Peutergroep 2-4 jaar, Inkomensafhankelijke peuterplaats  
(voor ouders die geen recht op kinderopvangtoeslag hebben) 

Product: Omschrijving product Inkomenscategorie Prijs per 
maand 
2022: 

Peutergroep 40 
(school) weken 

 Vaste tijden en dagen 
 Verplichte afname:  

2 dagdelen, 8:00 uur per 
week 

 Inkomen lager dan  
€ 20.854,00 

 € 20.585,- tot € 31.648,- 
 € 31.649,- tot € 43.550,-  
 € 43.551,- tot € 59.235,- 
 € 59.236,- tot € 85.146,- 
 € 85.147,- tot € 117.989,- 
 € 117.990,- en hoger 

€ 30,67 
€ 33,07 
€ 46,13 
€ 60,00 
€ 88,27 
€ 134,67 
€ 172,00 

Peutergroep VE 40 
(school) weken 

 640 uur/jaar op basis van 
verplichte afname van 
16:00 uur per week 
verdeeld over 4 dagdelen 

 Inkomen lager dan € 20.854,00 
 € 20.585,- tot € 31.648,- 
 € 31.649,- tot € 43.550,-  
 € 43.551,- tot € 59.235,- 
 € 59.236,- tot € 85.146,- 
 € 85.147,- tot € 117.989,- 
 € 117.990,- en hoger 

€ 30,67* 
€ 66,13 
€ 92,27 
€ 120,00 
€ 176,53 
€ 269,33 
€ 344,00 

*Vanaf 2022 worden de kosten van 8 uur VE voor de laagste inkomenscategorie door de gemeente 
Lingewaard gecompenseerd. Ouders die het betreft worden geïnformeerd.  

 

Overzicht incasso data 2022: 

Maand Incasso vindt plaats op: 

Januari  27 december 2021 

Februari  27 januari 2022 

Maart 28 februari 2022 

April 28 maart 2022 

Mei 28 april 2022 

Juni 27 mei 2022 

Juli 27 juni 2022 

Augustus 27 juli 2022 

September 26 augustus 2022 

Oktober 27 september 2022 

November 27 oktober 2022 

December 28 november 2022 

 

Op onze website http://www.delinge.nl/rekentool-kosten/ kunt u terecht om met uw eigen gegevens een 
berekening voor 2022 te maken.  
 
 
 

http://www.delinge.nl/rekentool-kosten/

