
Oktober 2010

De verwachte bezuinigingen op de kinderopvangtoeslag zijn momenteel 

onderwerp van gesprek in diverse media. Uiteraard vinden we het belangrijk 

dat dit onderwerp media-aandacht krijgt, maar we ervaren ook dat de soms 

tegenstrijdige en onvolledige informatie veel vragen oproept bij ouders.  

In dit nieuwsbulletin zetten we de belangrijkste informatie voor u op een rij 

en vroegen we directeur Geert de Wit wat ouders van de sector Kinderopvang 

en Kinderstad mogen verwachten. 

‘Kiezen voor  
werk en kwaliteit’

Nieuwsbulletin

De kinderopvang kijkt tegen bezuinigingen aan, zoveel is 

duidelijk. De specifieke gevolgen voor ouders tekenen zich 

echter nog niet af. Het regeerakkoord van het te vormen 

kabinet staat open voor onderhandelingen. Belangenorga-

nisatie MOgroep voert dan ook een actief beleid om ‘Den 

Haag’ een andere koers te laten varen. “Wij zetten in op 

werk en op de ontwikkeling van kinderen”, stelt Geert de 

Wit, lid van de MOgroep en directeur van Kinderstad. 

Via directe lijnen naar politieke kopstukken en gesprekken 
met werkgeversorganisatie VNO-NCW gaat de MOgroep 
de plannen uit het nieuwe regeerakkoord te lijf. De 
belangenorganisatie schaakt op meerdere borden tegelijk, 
want ook de Taskforce Kinderopvang/Onderwijs -waarin 
alle belangrijke spelers zijn verenigd- blijft zich inzetten.

De belangrijkste feiten op een rij:
• Op dit moment betaalt u circa 25% van de totale 

kosten voor kinderopvang. De rest komt voor 
rekening van de overheid en uw werkgever. 

• De overheid is van plan om tot 2015, gefaseerd,  
1 miljard euro te bezuinigen op de kinderopvang-
toeslag. 

• De bezuinigingen voor 2011 zijn goedgekeurd door 
de Tweede Kamer en dus definitief.  
Zie ook: ‘Wat gaat u betalen in 2011?’

• De bezuinigingen voor 2012 en verder moeten nog 
goedgekeurd worden. Dit zal in de komende 
maanden gebeuren. Het is nog niet duidelijk hoe  
de overheid de bezuinigingen vanaf 2012 wil gaan 
doorvoeren. Verwacht wordt dat de vergoedings-
norm (het maximum uurtarief waarover u recht  
heeft op kinderopvangtoeslag) naar e 5,00 zal gaan. 
Voor 2011 is deze norm vastgesteld op e 6,36 
(2010: e 6,25).

• Als de norm inderdaad e 5,00 wordt, dan gaan 
ouders met twee kinderen op het kinderdag
verblijf in 2012 per maand minimaal 29% tot 
maximaal 50% (afhankelijk van uw inkomen) van  
de totale kosten betalen. 

Interview Geert de Wit Geert de Wit, directie



Een nieuw actiecomité van ouders en werkgevers en 
werknemers uit de kinderopvang moet de argumentatie 
extra kracht bij zetten. 
Geert de Wit: “Voor de korte termijn is er geen reden tot 
bezorgdheid, de bedragen voor volgend jaar blijven 
binnen de perken. Als het conceptakkoord naar de letter 
wordt uitgevoerd, gaat de ouderbijdrage vanaf 2012 tot en 
met 2014 flink omhoog. Daarmee worden ouders en 
wellicht duizenden medewerkers in de kinderopvang 
gedupeerd. We beschikken echter over een stevige lobby, 
het is mogelijk dat de voorgestelde maatregelen op 
bepaalde punten wijzigen.”

Contrast
Volgens De Wit geeft het Centraal Planbureau te kennen 
dat grote bezuinigingen in de sector kinderopvang een 
negatief effect op de arbeidsparticipatie kunnen veroorza-
ken. De voorgestelde maatregelen zouden in schril contrast 
staan met de overheidswens om meer en langer te werken. 
“Je kunt deze ingrepen omschrijven als ‘klapstoelecono-
mie’. Toen de nood hoog was, ging er geld naar de 
kinderopvang, nu is het opeens een kostenpost. Zodra 
duidelijk wordt dat de markt om arbeidskrachten 
schreeuwt, klappen de zittingen weer uit. De MOgroep 
ziet liever een echte visie ontstaan; een structurele aanpak 
waarbij werkende ouders optimaal worden ondersteund 
en kinderen van goede kinderopvang kunnen genieten.”

Onderbelicht
De meerwaarde van de kinderopvang is onderbelicht in de 
huidige discussie, vindt Geert de Wit. Hij wijst op het 
netwerk aan opvanglocaties en de bijdrage aan de ontwik-
keling van kinderen. “Ouders hebben nu de keuze voor een 
kinderdagverblijf of buitenschoolse opvang in de buurt.  
Er is continuïteit op een vertrouwde locatie, mensen 
hoeven niet afhankelijk van familie, vrienden of buren te 
zijn. Daarnaast mis ik het ‘kwaliteitsargument’ in politieke 
bespiegelingen en in mediaberichten. Een organisatie als 
Kinderstad werkt met opgeleide medewerkers en pedago-
gische programma’s. Kinderen ontwikkelen zich aan de 
hand van activiteiten op motorisch, sociaal-emotioneel en 
cognitief gebied. En uiteindelijk is de opvang ook gewoon 
een plek waar kinderen elkaar ontmoeten en samen 
kunnen spelen.”

Handtekeningenacties
Zolang de bezuinigingen voor 2012 en verder niet vaststaan 
zullen oppositiepartijen in de Tweede Kamer, kinderop-
vangorganisaties, ouders en andere belanghebbenden 
tegen de voorgenomen maatregelen in verweer komen.  
Zo zijn FNV en GroenLinks handtekeningenacties gestart, 
zie www.fnv.nl en www.groenlinks.nl. Ook Boink (www.
boink.info), de vertegenwoordiging van ouders in de 
kinderopvang, zal betrokken zijn bij acties.

We houden u op de hoogte 
Zodra we u meer duidelijkheid kunnen geven over de 
bezuinigingen in 2012 en verder, brengen we weer een 
nieuwsbulletin uit. U wordt sowieso binnenkort geïnfor-
meerd over de prijzen voor 2011.

Wat gaat u betalen in 2011?
Op de website van het Nibud (www.nibud.nl) kunt u aan de hand van uw (inkomens)gegevens 

in 2010 en uw kosten voor kinderopvang 2010 berekenen wat u ongeveer extra gaat betalen 

in 2011. Wat u definitief gaat betalen hangt af van de prijzen voor de kinderopvang 2011, 

maar ook van uw gezamenlijk inkomen, het aantal kinderen en dagdelen dat u gebruik maakt 

van de opvang. Het prijsvoorstel 2011 van Kinderstad ligt momenteel ter advisering bij de 

oudercommissies. De prijzen worden uiterlijk 1 november bekendgemaakt. 


