
 

 

Adviesregeling Honorering Toezichthouders 
Kinderopvang Indexering per 1 januari 2023 

 
In 2015 is de Adviesregeling Honorering Toezichthouders Kinderopvang herzien. De daarin 
opgenomen adviesbedragen werden tot nu toe jaarlijks geïndexeerd op basis van de gemiddelde 
stijging van de consumentenprijsindex over het voorafgaande jaar.  
Zoals in voorgaande jaren hanteert VTOI-NVTK hetzelfde indexeringspercentage als voor de 
Adviestabellen behorende bij de Richtlijn Arbeidsvoorwaarden Bestuurders Kinderopvang. In 
2022 is de consumentenprijsindex zeer hoog. Om deze reden heeft Berenschot gekeken naar de 
CBS index voor de loonstijgingen voor alle sectoren zoals die bekend waren per 1 november 2022 
(3,6%) en de uitonderhandelde cao’s in de sectoren primair en voorgezet onderwijs per juni 2022 
(4,75%). Op basis van het feit dat recent uitonderhandelde cao’s bijna allemaal een hogere 
salarisstijging kennen dan de CBS index voor de loonstijgingen alle sectoren heeft Berenschot een 
indexeringspercentage van 4,75% toegepast voor de indexering van de adviestabellen behorende 
bij de Richtlijn Arbeidsvoorwaarden Bestuurders Kinderopvang.  
 
In onderstaande tabel zijn de nieuwe adviesbedragen per 1 januari 2023 opgenomen na de 
verhoging met 4,75%. 
 

Omzet in Miljoen euro Bedragen 2022 Bedragen 2023 
 

Min Max Min Max 

< 1 € 1.668 € 2.223 € 1.747 € 2.329 

1-5 € 2.223 € 2.779 € 2.329 € 2.911 

5-10 € 2.779 € 3.336 € 2.911 € 3.494 

10-20 € 3.336 € 3.890 € 3.494 € 4.075 

20-30 € 3.890 € 4.447 € 4075 € 4.658 

30-50 € 4.447 € 5.003 € 4.658 € 5.241 

50-75 € 5.003 € 5.558 € 5.241 € 5.822 

75=100 € 5.558 € 6.114 € 5.822 € 6.404 

100-150 € 6.114 € 7.225 € 6.404 € 7.568 

68150-200 € 7.225 € 8.337 € 7.568 € 8.733 

> 200 € 8.337 € 10.005 € 8.733 € 10.480 

 
 



Aanvullende informatie 
 

- Bij de honorering voor de voorzitter kan desgewenst worden uitgegaan van een opslag 
bovenop de bedragen die van toepassing zijn op een lid; 

- Adviesbedragen zijn exclusief -(reis)kostenvergoedingen; 
- Voor de uitgangspunten rondom het proces van het vaststellen van een passende 

honorering voor uw organisatie verwijzen we naar de Handreiking honorering voor 
toezichthouders. 
 


