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Feiten en cijfers over Kinderopvang 
 
1.  De kosten van kinderopvang 
Feiten en cijfers 
De Kinderopvangtoeslag is er voor alle werkende ouders 
• De Wet kinderopvang geeft vanaf 1 januari 2005 alle werkende/studerende ouders die van 

kinderopvang gebruik maken, recht op een Kinderopvangtoeslag; 
• Voor de invoering van de wet hing het van de individuele situatie af of ouders voor 

kinderopvang in aanmerking konden komen. Als de gemeente of de werkgever geen 
regeling had, moest de ouder alles zelf betalen.  

 
Sinds Balkenende I is er € 425 mln. extra voor kinderopvang beschikbaar 
• In 2004 trok het kabinet Balkenende € 100 mln. extra uit voor de invoering van de Wet 

kinderopvang in 2005; 
• Het Ministerie van SZW heeft in 2006 ruim € 900 mln. voor kinderopvang op de 

begroting staan. Dat is ruim € 200 mln. meer dan in 2005. Deze € 200 mln. extra wordt 
ingezet voor: een hogere toeslag voor midden- en hogere inkomens (€ 130 mln.), 
uitbreiding van voor- en naschoolse opvang (€ 35 mln.), verbetering van de 
tussenschoolse opvang (€ 30 mln.), versterking kwaliteit en toezicht ( € 5 mln.).  

• In 2007 neemt het budget voor kinderopvang opnieuw toe. Een extra bedrag van € 125 
mln. wordt ingezet voor een verhoging van de kinderopvangtoeslag voor het eerste kind. 

• Daarnaast zet het kabinet in op de invoering per 1 januari 2007 van een verplichte 
werkgeversbijdrage. De werkgeversbijdrage wordt gefinancierd door een opslag op de 
sectorpremie en wordt uitgekeerd door de Belastingdienst/Toeslag. Het budget voor de 
kinderopvangtoeslag wordt hierdoor in 2007 € 529 mln. hoger. Met een verplichte 
werkgeversbijdrage wordt de financiële toegankelijkheid verder verhoogd voor ouders die 
niet van beide werkgevers een volledige bijdrage ontvangen. Bovendien wordt het voor 
alle werkende ouders een stuk eenvoudiger de bijdrage(n) in de kosten voor kinderopvang 
te verkrijgen.  

• Beide maatregelen voor 2007 leiden tot een totaalbudget van € 1.580 mln. Het rijksbudget 
voor kinderopvang is nog nooit zo groot geweest. Eerder al trok het kabinet Balkenende 
in 2004 € 100 mln. extra uit voor de invoering van de Wet kinderopvang; 

• Over de periode 2005-2007 is het budget sterk verhoogd: van € 680 mln. in 2005 naar  
€ 1.580 in 2007. 

 
Kosten voor ouders in 2006 en 2007  
• Eén uur kinderopvang kost in 2006 gemiddeld € 5,39 (2007 € 5,45). Ouders ontvangen 

van het rijk een Kinderopvangtoeslag, zodat zij een deel van deze kosten betalen. De 
hoogte van de Kinderopvangtoeslag hangt af van de hoogte van het inkomen; 

• Wat betalen ouders zelf van deze uurprijs van € 5,39 respectievelijk € 5,45?  
• In de tabel worden de kosten voor ouders voor een aantal situaties weergegeven: 
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Kosten voor ouders per kind/per uur 2006 en 2007 
 2006 2007 
 Uurprijs € 5,39  
Eerste kind  Definitieve cijfers 

later bekend  
volledige werkgeversbijdrage  
130% WML 0,33  
1,5 x modaal 1,30  
3 x modaal  3,06  
geen werkgeversbijdrage  
130% WML 0,44  
1,5 x modaal 2,09  
3 x modaal  4,85  
  
Tweede kind   
volledige werkgeversbijdrage  
130% WML 0,19  
1,5 x modaal 0,28  
3 x modaal  0,45  
geen werkgeversbijdrage  
130% WML 0,26  
1,5 x modaal 0,72  
3 x modaal  1,44  

 
 
Effecten van de nieuwe wet 
• Bij de invoering van de wet zijn de middelen zo ingezet, dat vooral ouders met een laag 

inkomen er van profiteren. Midden- en hogere inkomens kunnen er in 2005 op achteruit 
zijn gegaan; 

• Uit onderzoek onder ouders die in 2004 gebruik maakten van kinderopvang, blijkt dat 
7,5% van de ouders in 2005 het gebruik heeft verminderd (minder dagen of uren) en 6% is 
gestopt. Het zijn vooral ouders in de midden- en hogere inkomens; 

• Het grootste deel van de extra middelen voor 2006 (€ 130 mln.) is daarom ingezet om de 
kosten voor de midden- en hogere inkomens te verlagen. In 2007 worden de kosten voor 
midden- en hogere inkomens verder verlaagd door een intensivering van € 125 mln. voor 
een verhoging van de toeslag voor het eerste kind.  

 
Wat is in voorbereiding? 
• Bij de Tweede Kamer is een wetsvoorstel voor een verplichte, collectieve 

werkgeversbijdrage ingediend. Dat wetsvoorstel heeft 1 januari 2007 als ingangsdatum; 
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2.  De kwaliteit van de kinderopvang  
Feiten en cijfers 
Kwaliteit geregeld door overheid én branche 
• De Wet kinderopvang stelt eisen aan de kwaliteit. Er zijn globale eisen (“verantwoorde 

kinderopvang”) en concrete eisen: o.a. een verplichte verklaring omtrent het gedrag voor 
personeel in de kinderopvang, een risico-inventarisatie veiligheid en gezondheid, het 
gebruik van de Nederlandse taal; 

• De sector (ondernemers en ouders) heeft de globale eisen via zelfregulering verder 
ingevuld in landelijke normen (Convenant kwaliteit kinderopvang; oktober 2004). De 
rijksoverheid heeft deze één op één overgenomen in beleidsregels en deze normen - 
samen met de concrete eisen uit de wet - toetsbaar uitgewerkt in toetsingskaders voor de 
GGD;  

• Sinds de Wet kinderopvang is alle kinderopvang verplicht zich bij de gemeente te melden. 
De opvang wordt geregistreerd en gecontroleerd door de GGD. Zo wordt illegale opvang 
bestreden en worden kindercentra die tekort schieten, aangepakt. De wet geeft daarvoor 
handhavinginstrumenten. Dat was voor 2005 niet geregeld.  

 
Meer uniformiteit door de Wet kinderopvang 
• Voor de invoering van de Wet kinderopvang was er een wirwar aan regels. Gemeenten 

konden eigen regels stellen in aanvulling op rijksregels in het Tijdelijk besluit 
kwaliteitseisen kinderopvang. Gevolg: grote verschillen tussen gemeenten. Wat in de ene 
gemeente was toegestaan, was in de andere verboden. Dat was ingewikkeld voor 
organisaties met vestigingen in verschillende gemeenten. Ook het toezicht verschilde per 
gemeente; 

• Eigen gemeentelijke kwaliteitsregels zijn onder de wet niet meer mogelijk. Het toezicht 
op de kwaliteit wordt in alle gemeenten onder verantwoordelijkheid van de gemeente 
uitgevoerd door de GGD;  

• Er is een uniforme werkwijze voor de GGD-inspecteurs. Het inspectierapport van de 
GGD is openbaar en dus voor alle ouders in te zien. De Inspectie Werk en Inkomen (IWI) 
controleert het eerstelijnstoezicht door de gemeente. 

 
Ontwikkelingen in het kwaliteitsniveau 1995-2001-2005 
• Onderzoek van het Nederlands Consortium Kinderopvang Onderzoek (NCKO) laat een 

daling van de proceskwaliteit zien (2005 versus 2001 en 1995);  
• Die daling kan in verband worden gebracht met de snelle groei van de kinderopvang (van 

38.000 plaatsen in 1989 via 112.000 plaatsen in 1999 naar 207.000 plaatsen in 2004). Er 
is in korte tijd veel nieuw personeel gekomen en daardoor minder routine aanwezig in 
organisaties. Nader onderzoek moet inzicht geven in de oorzaken van de gemeten daling. 
September 2006 zijn de resultaten beschikbaar; 

• De uitkomsten uit het NCKO-onderzoek hebben tot een aantal vervolgstappen geleid: 
versterking van het toezicht (GGD Nederland) en de handhaving (VNG), projecten van 
brancheorganisaties voor verbetering van de kwaliteit (bijvoorbeeld kwaliteitskaart 
BOinK); 

• Uit verschillende recente onderzoeken blijkt dat ouders de kwaliteit van de gebruikte 
kinderopvang over het algemeen als goed beoordelen. 

 
Wat is in voorbereiding? 
• Toezicht en handhaving worden verder versterkt en geüniformeerd via tweejarige-

projecten bij GGD Nederland en de VNG;  
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• Onderzoek is gestart naar de mate van overlap tussen het overheidstoezicht en private 
certificering van de kinderopvang. Inzet is daarbij het wegnemen van onnodige 
dubbelingen in het toezicht; 

• De sector werkt zelf aan verdere verbetering van de kwaliteit. SZW ondersteunt dit via de 
Subsidieregeling kinderopvang. Het budget is in 2006 verhoogd van € 3 mln. naar € 6 
mln. per jaar. Daarnaast is € 0,3 mln. toegekend voor een kwaliteitsimpuls door de 
MOgroep, de Branchevereniging en BOinK; 

• Het Convenant kwaliteit kinderopvang wordt door de convenantpartners geëvalueerd. 
Resultaat komt najaar 2006.  
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3.  De regels voor ouders 
Feiten en cijfers 
De ouder centraal, dus ook bij de financiering 
• In de Wet kinderopvang staat de ouder centraal: de overheidsbijdrage voor kinderopvang 

gaat daarom niet naar gemeenten of organisaties, maar naar de ouders 
(Kinderopvangtoeslag). Zij kunnen dan zelf beslissen van welke opvang zij gebruik willen 
maken (keuzevrijheid); 

• Daar hoort bij dat ouders de overheidsbijdrage zelf moeten aanvragen bij de 
Belastingdienst. Dat zal vooral de eerste keer wat moeite kosten;  

• Bij het systeem van keuzevrijheid hoort ook het feit dat de ouder de contractpartner is van 
de kinderopvangorganisatie; 

• In 2006 vragen ongeveer 200.000 ouders een Kinderopvangtoeslag aan voor in totaal 
ongeveer 300.000 kinderen. 

 
Verschillende documenten, omdat verschillende partijen betalen  
• Voor de bekostiging van de kinderopvang moeten ouders niet alleen naar de 

Belastingdienst, maar ook naar de werkgever voor een werkgeversbijdrage of - in geval 
van specifieke doelgroepen - naar de gemeente of UWV; 

• Ouders moeten daardoor een aantal stappen zetten om de financiering kompleet te krijgen; 
• Zij hebben daarbij te maken met verschillende documenten: 

 Werknemers: 4 documenten: aanvraag bij de Belastingdienst, aanvraag bij beide 
werkgevers, contract met de opvangorganisatie; 
 Specifieke groepen: 4 documenten: aanvraag bij de Belastingdienst, aanvraag bij de 

werkgever, aanvraag bij de gemeente, contract met de opvangorganisatie; 
• Sommige werkgevers vragen aan de ouders voor elke maandbetaling van de 

werkgeversbijdrage een nieuwe factuur van de kinderopvang. Dat maakt het aantal 
documenten onnodig groot. Eenvoudiger is te werken met maandelijkse voorschotten en 
een eindfactuur; 

• Ouders die behoren tot specifieke groepen, zijn vaak lager opgeleide ouders die moeite 
hebben met het invullen van formulieren. Veel gemeenten hebben daarom besloten deze 
groepen ouders te ondersteunen bij de administratie; 

• De Belastingdienst heeft eigen onderzoek gedaan naar de tevredenheid van ouders over de 
uitvoering door de Belastingdienst. Ongeveer 2/3 van de aanvragers noemt de uitvoering 
van de Belastingdienst (heel) goed en de geboden informatie helder. De helft van de 
ouders vindt de informatie onvoldoende toegespitst op de persoonlijke situatie. 

 
Wat is in voorbereiding? 
• De kinderopvangtoeslag valt onder de systematiek van de Algemene Wet 

Inkomensafhankelijke Regelingen (AWIR). De AWIR betekent een vereenvoudiging voor 
ouders. Vanaf 2007 hoeven zij bij ongewijzigd gebruik/inkomen geen nieuwe aanvraag in 
te dienen; 

• Met ingang van 2007 wil het kabinet een verplichte, collectieve werkgeversbijdrage 
invoeren. In dat geval komt de gehele documentenstroom tussen ouder en werkgever te 
vervallen. De Belastingdienst keert de werkgeversbijdrage aan ouders uit als integraal 
onderdeel van de kinderopvangtoeslag 
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4.  Aansluiting onderwijs/kinderopvang 
Feiten en cijfers 
• Ongeveer 20% van de kinderen in de leeftijd 0-4 jaar maakt gebruik van formele 

kinderopvang. Ongeveer 10% van de kinderen in de schoolgaande leeftijd maakt gebruik 
van buitenschoolse opvang; 

• Werkende ouders met schoolgaande kinderen tot 12 jaar ervaren in de praktijk soms 
belemmeringen bij de aansluiting tussen de basisschool en de buitenschoolse opvang. 

• De Tweede Kamer heeft via de motie Van Aartsen/Bos de regering gevraagd scholen te 
verplichten tussen 7.30 en 18.30 uur opvang aan te (laten) bieden. Zij kunnen een 
samenwerking met een kinderopvangorganisatie aangaan of zelf de opvang organiseren;  

• Op deze manier moeten werkende ouders de opvang van hun schoolgaande kinderen 
makkelijker kunnen regelen.   

 
Uitvoering motie Van Aartsen/Bos 
• Vanaf het schooljaar 2007- 2008 krijgen basisscholen de wettelijke taak op verzoek van 

ouders de aansluiting met de erkende kinderopvang te regelen. Dit wetsvoorstel ligt ter 
behandeling in de Tweede Kamer; 

• De opvang kan bestaan uit voorschoolse opvang, naschoolse opvang en opvang op vrije 
dagen en schoolvakanties of een combinatie hiervan; 

• Ouders maken hun wensen kenbaar bij de school. De scholen werken dit in overleg met 
de medezeggenschapsraad uit in een model; 

• Ouders blijven zelf verantwoordelijk voor de opvang van hun kind(eren). Zij betalen de 
kosten en onder bepaalde voorwaarden kunnen zij een tegemoetkoming in die kosten 
krijgen via de Wet kinderopvang; 

• De opvang kan plaatsvinden in een geregistreerd kindercentrum (al dan niet binnen het 
schoolgebouw) ofwel bij een gastouder via een geregistreerd gastouderbureau; 

• De kwaliteit van de opvang wordt gewaarborgd via de Wet kinderopvang.  
 
 
Directie AV  
Datum  : 30 augustus 2006 
Onderwerp : Feiten en cijfers over kinderopvang 
 


