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Gegevens kinderopvang – Gegevensset Jaarbedragen gastouders 
 

In dit document treft u informatie aan over het aanleveren van gegevens uit het ‘Jaaroverzicht 

betreffende voorzieningen voor gastouderopvang’, zoals het door het gastouderbureau aan de 
voorzieningen voor gastouderopvang betaalde bedrag per jaar. Het betreft hier informatie over de soort 
gegevens die moet worden aangeleverd, de eisen die aan deze gegevens worden gesteld en de wijze 
waarop het bestand moet worden samengesteld.  
 
 

Bestandsnaam 

Het bestand kunt u onder een eigen gekozen bestandsnaam opslaan. In het portaal krijgt uw bestand 

alsnog een door ons toegewezen bestandsnaam. De opbouw van de bestandsnaam ziet er dan als volgt 

uit:  

 

Toelichting op de onderdelen:  

1. Aanduiding van de gegevensstroom: vaste tekst 'KOI’. 

2. PartnerID: vaste tekst ‘KOI’, gevolgd door een viercijferig uniek volgnummer, rechts uitgelijnd en 

voorzien van voorloopnullen (0001, 0002, 0003, etc.). Uw eigen PartnerID ontvangt u samen met het 

wachtwoord per e-mail.  

3. Aanduiding van het soort bestand, bedoeld voor de logistieke verwerking. Het soort bestand kan zijn: 

• 1 voor Gegevensaanlevering verleende kinderopvang 

• 2 voor Gegevensaanlevering jaarbedragen gastouders 

4. Aanduiding voor het type bestand, bedoeld voor de logistieke verwerking. Het type bestand kan zijn: 

• I voor Initieel 

• A voor Aanvulling 

• C voor Correctie 

5. Het jaar waarover de gegevensaanlevering gaat, bijvoorbeeld 2014. 
6. De maand waarover de gegevensaanlevering gaat. Hier vult u 00 in voor het  jaaroverzicht. 
7. Een door het portaal zelf gedefinieerd uniek volgnummer om bestanden waarbij de vorige indicaties 

identiek zijn, uit elkaar te kunnen houden. Het volgnummer loopt op per elk geüpload bestand, begint 
bij 001, is rechts uitgelijnd en voorzien van voorloopnullen. 

8. De bestandsextensie. Dit is de extensie van het geüploade bestand aangevuld met ‘.gpg’. In dit geval 
wordt de geconverteerde naam: ….csv.gpg 

 

Als het mogelijk is, levert u alle gegevens in één bestand aan. Is dit door bepaalde omstandigheden niet 

mogelijk (bijvoorbeeld wanneer u onder uw Partner_ID voor meerdere instellingen gegevens aanlevert), 

dan kunt u een of meerdere aanvullingen doen.  

 

Voorbeeld 

• KOI-KOI1234-2-I-2014-00-001.csv.gpg is de initiële levering ‘jaarbedragen gastouders’ voor het 

gastouderbureau met het PartnerID ‘KOI1234’, over het toeslagjaar 2014.  

• KOI-KOI1234-2-A-2014-00-002.csv.gpg is de eerste aanvulling (na de initiële aanlevering) voor 

‘KOI1234’. 

• KOI-KOI1234-2-A-2014-00-003.csv.gpg is de tweede aanvulling voor ‘KOI1234’.  

 

Stel dat er in het hierboven vermelde voorbeeld één of meerdere leveringen foutief zijn, dan moet u na 

het doorvoeren van de eventuele wijzigingen in uw administratie het volgende doen:  

• Als u alle gegevens in één bestand kunt aanleveren, dan levert u alleen een correctie aan (soort C). 

• Als u de gegevens niet in één bestand kunt aanleveren, dan levert u eerst een correctie aan (soort C). 

Na deze correctie levert u een of meerdere aanvullingen aan (soort A). 

 

De naamgeving is in dit geval als volgt (als vervolg op het hierboven vermelde voorbeeld): 

• KOI-KOI1234-2-C-2014-00-005.csv.gpg is een correctie voor ‘KOI1234’. Als u een correctie aanlevert, 

vervallen hiermee dus alle aanleveringen die u tot op dat moment hebt gedaan. Kunt u de gegevens 

niet in één bestand aanleveren, stuur dan na de correctie een of meerdere aanvullingen: 

− KOI-KOI1234-2-A-2014-00-006.csv.gpg is de eerste aanvulling voor ‘KOI1234’. 
− KOI-KOI1234-2-A-2014-00-007.csv.gpg is de tweede aanvulling.   
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Let op: 

• Wanneer u diverse bestanden als I=Initieel aanlevert, dan wordt uitsluitend de laatste versie verwerkt. Dit geldt ook wanneer er voor 

meerdere instellingen (onder dezelfde gegevenspartner_ID) wordt aangeleverd. 

Structuur van het bestand 

Het aanleveren van gegevens moet plaatsvinden in csv-formaat. In dit formaat zijn de verschillende 

gegevens gescheiden door een puntkomma-teken. Voorbeeld: het adres Straat 11 a, 1234AA, Plaats, 

staat in een csv-bestand weergegeven als: Straat;11;a;1234AA;Plaats. 
 

Let op: 

Het bestand moet u opslaan als csv-bestand. Bij het versturen van het bestand past het portaal de bestandsnaam aan en voegt de aanduiding 

.csv toe. 

 
Recordbeschrijving  

In de specificaties staan de gegevens die u moet aanleveren. Deze specificaties bestaan uit twee 

onderdelen. Ieder veld is voorzien van een naam. Steeds is aangegeven om welk gegeven het gaat en of 

het om een numeriek (N) of alfanumeriek (AN) gegeven, of een verplicht (V) of optioneel (O) veld gaat.  

 

Verderop in dit document kunt u meer lezen over het correct aanleveren van de gegevens. Om te 

beginnen ziet u voorbeelden van het toepassen van de specificaties. Ook vindt u een toelichting op het 

registratienummer Landelijk Register Kinderopvang en Peuterspeelzalen (LRKP).  

Specificaties 
 

GEGEVENS GASTOUDERBUREAU 

Code Omschrijving Waarde V of O Voorbeeld 

K0001 Naam gastouderbureau  AN V De Ballon 

K0011 Registratienummer LRKP N (9 pos.) V 123456789 

K0012 Jaarbedrag gastouder (door gastouderbureau aan 

gastouder betaald) 

N (2 decimalen) V 4500,00 

 

GEGEVENS GASTOUDER 

Code Omschrijving Waarde V of O Voorbeeld 

K0701 Achternaam AN  V Gouder 

K0702 Voorletters AN V DE 

K0703 Voorvoegsels AN O Van 

K0704 Burgerservicenummer gastouder N V 123456789 

K0705 Straatnaam AN V Weggetje 

K0706 Huisnummer N V 8 

K0707 Huisnummer-toevoeging AN O C 

K0708 Postcode AN V 1234ZZ 

K0709 Woonplaats AN V Dorp 

K0710 Geboortedatum N (8 pos. ddmmeejj) V 01041965 

Voorbeelden bij specificaties 

De onderstaande voorbeelden maken duidelijk hoe u de specificaties moet toepassen. 

 

Voorbeeld 1: verplichte velden en optionele velden 

Het gegevensblok waarin u bijvoorbeeld de gegevens van een gastouder vastlegt (code K0701 tot en met 

K0712) is verplicht. Binnen dat onderdeel zijn echter de velden ‘Voorvoegsels’ (K0703) en ‘Huisnummer-

toevoeging’ (K0707) niet verplicht. 

 

Voorbeeld 2: datumvelden 

Bij datumvelden is de samenstelling ‘ddmmeejj’ voorgeschreven. De maand- en dagnotatie bestaan dus 

beiden uit twee posities, wat inhoudt dat de dagen en maanden 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 en 9 genoteerd 

moeten worden als respectievelijk: 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08 en 09. De datum 1 april 1965 noteert u 

bijvoorbeeld als ‘01041965’.  
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Voorbeeld 3: bedragen 

Rubrieken waarin bedragen zijn vermeld, geeft u altijd in twee decimalen weer. Het bedrag is dus in 

euro’s en eurocenten weergegeven, waarbij de komma als decimaalteken is gebruikt. Duizendtallen 

worden niet afzonderlijk weergegeven. Een bedrag van bijvoorbeeld € 700,05 wordt dan vermeld als 

700,05 en een bedrag van € 4.500,00 als 4500,00.  

 

Let op: 

Op grond van wettelijke bepalingen zijn gastouders verplicht de burgerservicenummers door te geven aan de kinderopvangvoorzieningen, 

waaronder gastouderbureaus. Als het burgerservicenummer van de gastouders (nog) niet in uw administratie is opgenomen, adviseren wij u 

om dit gegeven alsnog bij hen op te vragen en vast te leggen. Dat is niet alleen in het belang van een snellere verwerking bij de 

Belastingdienst.  

Landelijk Register Kinderopvang en Peuterspeelzalen (LRKP) 

In het LRKP staan de gegevens van alle geregistreerde kinderopvanginstellingen en peuterspeelzalen in 

Nederland. Deze instellingen zijn pas in het LRKP geregistreerd na een inspectie door de GGD en een 

positieve beschikking van de gemeente. Gemeenten zijn verantwoordelijk voor toezicht op en handhaving 

van de kwaliteit van de geregistreerde kinderopvangvoorzieningen en peuterspeelzalen. Het toezicht is 

toegewezen aan de GGD als gemeentelijke gezondheidsdienst. 

 

Iedere kinderopvangvoorziening (dit is een kinderdagverblijf, een organisatie voor buitenschoolse opvang, 

een gastouderbureau of een gastouder) in het Landelijk Register Kinderopvang en Peuterspeelzalen heeft 

een uniek registratienummer.  

Voorbeeld aanlevering csv-bestand 

Een .csv bestand kunt u op verschillende manieren aanmaken. In Microsoft Excel kunt u bijvoorbeeld een 

bestand opslaan als .csv. Het bestand krijgt dan het csv-formaat. In een csv-bestand zijn eerst de 

kolomkoppen/codes (codes K0001 t/m K0712) achter elkaar vermeld en daarna (op de volgende regels) 

de ingevoerde waarden. De voorbeeldgegevens zoals die in de specificaties zijn opgenomen, zijn in Excel 

als volgt vastgelegd: 

 

Op het moment dat het bestand is opgeslagen als csv-bestand, zijn de eerste twee regels/records als 

onderstaand weergegeven. Hierbij is het begin van de afzonderlijke gegevensgroepen (K00.. en K07..) 

steeds in de overeenkomstige kleur uit het voorbeeld gemarkeerd. 
 

Regel/Record 1: 
K0001;K0011;K0012;K0701;K0702;K0703;K0704;K0705;K0706;K0707;K0708;K0709;K0710 
 

Regel/Record 2: 
De Ballon;12345678;4500,00;Gouder-1;DE;Van;123456789;Weggetje;8;C;1234ZZ;Dorp;01041965 
 

Regel/Record 3: 
De Ballon;12345678;5700,00;Gouder-2;FG;De;987654321;Straatje;1;A;4321AA;Stad;02121970 
 

Regel/Record 4 tot en met het einde van het bestand: invullen zoals hierboven is weergegeven 

(overeenkomstig regel/record 2 en 3). 

 

Let op: 

Zowel in Excel- als in het csv-bestand lopen de rijen ‘achter elkaar’ door.   
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Optionele rubrieken 

In de specificaties (zie hierboven) zijn in Regel/Record 2 ook optionele rubrieken opgenomen, zoals de 

voorvoegsels en het huisnummer-toevoeging van de gastouder (code K0103 en K0107). In het voorbeeld 

bevatten deze twee rubrieken respectievelijk de waarde ‘Van’ en ‘C’. Wanneer rubrieken niet zijn gevuld, 

zijn de posities leeg weergegeven. Dit ziet er als volgt uit, waarbij er slechts een deel van het bestand is 

getoond: 

 

Excel-bestand 

 

Csv-bestand  

 

Regel/Record 1: 
K0001;K0011;K0012;K0701;K0702;K0703;K0704;K0705;K0706;K0707;K0708;K0709;K0710 
 

Regel/Record 2: 
De Ballon;12345678;4500,00;Gouder;DE;;123456789;Weggetje;8;;1234ZZ;Dorp;01041965 
 


