
 

 

In deze nieuwsbrief vragen we uw aandacht voor de volgende zaken: 
 

 Uurtarief 2019 

 Bureauvergoeding 2019 

 Wijziging meldcode kindermishandeling en huiselijk geweld 

Pekénios 
Uw gastouderbureau 

     Nieuwsbrief    
Jaargang 2018, 14 november 

Vragen of opmerkingen? Stuur een email naar: info@pekenios.nl of bel 085 - 877 97 24 

Uurtarief 2019 
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Goed nieuws: het maximum uurtarief voor de Kinderopvangtoeslag wordt geïndexeerd door de 

overheid en gaat van € 5,91 naar € 6,15 per uur per 1 januari 2019. Pekénios volgt dit uurtarief, 

zoals we tot nu toe altijd hebben gedaan. Door niet hoger te gaan zitten met ons (standaard) uurta-

rief heeft dit een positief effect op de ouderbijdrage van de vraagouders. Voor vraagouders die niet 

met het standaard uurtarief werken, maar een speciaal uurprijs met de gastouder hebben afgespro-

ken, is dit ook positief. Ook zij krijgen bij gelijkblijvende uren meer Kinderopvangtoeslag vanuit de Belastingdienst Toesla-

gen.   

In de standaard uurprijs van Pekénios zitten zowel de kosten van de bureauvergoeding als de gastouderkosten verwerkt..  

Als vraagouder is het belangrijk dat u dit nieuwe uurtarief (€ 6,15) tijdig doorgeeft aan de Belastingdienst Toeslagen 

inzake uw Kinderopvangtoeslag 2019!! Op deze manier ontvangt u ook daadwerkelijk meer Kinderopvangtoeslag. U kunt 

deze wijziging voor 2019 doorgeven via “mijn toeslagen” (www.toeslagen.nl) of mondeling via de Belastingtelefoon: 0800

-0543. Hoe ontvangt u ONLINE bericht? 

Bureauvergoeding 2019 

 

Tarieven  

Pekénios 

Bureauver-

goeding 2018 

Bureauver-

goeding 2019 

1 kind € 79,00 € 80,00 

2 kinderen  € 106,00 € 107,00 

3 kinderen  

(totaal) 
€ 117,00 € 118,00 

4 kinderen 

(totaal) 
€ 125,00 € 125,00 

Hiernaast ziet u de  stan-

daard bureau-tarieven voor 

2018 én zoals ze gaan wor-

den per 1 januari 2019.  

Let op: Deze bureaukosten 

zitten reeds standaard ver-

werkt in het bovengenoem-

de uurtarief van 2019. 

Vanaf 1 januari 2019 zullen we werken met een aangepaste Meldcode Kindermishandeling en  huiselijk geweld. We zijn op 

dit moment bezig deze aan t e passen aan de eisen die voor het nieuwe jaar gelden.  

Zodra alles klaar is, zullen we alle gastouders deze  nieuwe meldcode per email toesturen. 

Wijziging Meldcode Kindermishandeling en huiselijk geweld 


