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Betreft: Algemeen Overleg Kinderopvang

Geachte dames en heren,
Op 9 maart a.s. spreekt u over de ‘Voortgangsbrief over de Nieuwe financieringssystematiek
kinderopvang’ in het Algemeen Overleg Kinderopvang. De Vakcentrale voor Professionals (VCP)
maakt zich al geruime tijd zorgen over de hoge kosten voor kinderopvang voor werkende ouders.
Door de verhoging van de kinderopvangtoeslag in 2016 zijn deze kosten voor werkende ouders lager
geworden, hetgeen de VCP van harte onderschrijft. Echter het voorstel tot de harmonisatie van
peuterspeelzalen en kinderopvang zorgt voor negatieve inkomenseffecten voor deze werkende
ouders en hierdoor wordt de verhoging van de kinderopvangtoeslag voor deze groep gedeeltelijk weer
tenietgedaan. Dit heeft de VCP ook in haar reactie op de internetconsultatie Wetsvoorstel
harmonisatie peuterspeelzaalwerk en kinderopvang kenbaar gemaakt.
In het voorstel tot harmonisatie peuterspeelzaalwerk en kinderopvang wordt gepleit om het
peuterspeelzaalwerk onder te brengen onder de financiering van de Wet kinderopvang. De VCP ziet
deze harmonisatie als een goede eerste stap naar een stelsel met meer samenhangende
voorzieningen. Versnippering wordt hierdoor voor een groot deel tegengegaan, hetgeen positief is
voor ouders. Voor ouders is het immers van groot belang dat de kwaliteit van peuterspeelzaalwerk en
kinderopvang goed is.
Echter door deze harmonisatie ontstaan ook negatieve inkomenseffecten voor werkende ouders.
Tweeverdieners (2x modaal + 1/2x modaal) gaan, als zij gebruik maken van de peuterspeelzaal waar
een ouderbijdrage van 400 euro per jaar geldt, er -1.18% op achteruit. Dit is omgerekend ongeveer
1032 euro bruto per jaar en 86 euro bruto per maand. Zelfs tweeverdieners waarvan het
gezinsinkomen minder dan modaal is (modaal + 1/2x modaal) gaan er op achteruit. Deze groep
tweeverdieners gaat er ongeveer 140 euro per jaar op achteruit. Dit is 11 euro per maand.
Werkende ouders die een ouderbijdrage betalen voor de peuterspeelzaal die lager is dan 400 euro,
gaan er zelfs nog meer op achteruit. Effectief gaan alleen alleenstaande ouders, bij een minimale
ouderbijdrage van 400 euro, er op vooruit. Deze berekeningen zijn gebaseerd op cijfers uit het
voorstel tot harmonisatie peuterspeelzaalwerk en kinderopvang.
Zoals ook in het SER-advies ‘Gelijk goed van start’ wordt aangegeven, is voor ‘ouders met een
verzamelinkomen tussen de 30.000 en 50.000 euro en de ouders met hogere inkomens (meer dan 3 maal
modaal) .... de [kinder]opvang erg duur …. en daardoor tot suboptimale keuzes te leiden’. De
negatieve inkomenseffecten van de harmonisatie peuterspeelzaalwerk en kinderopvang kunnen
leiden tot minder of zelfs stoppen met werken door een van de ouders (meestal de moeder).
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De VCP vindt dat de negatieve inkomenseffecten die deze harmonisering veroorzaken, moeten
worden weggenomen. De kosten voor kinderopvang zijn op dit moment al erg hoog en de extra kosten
voor de harmonisering dienen ook niet nog eens bij werkende ouders terecht te komen. De VCP roept
u daarom ook op om in het Algemeen Overleg aandacht te vragen voor de negatieve
inkomenseffecten voor werkende ouders en deze ook voor hen te voorkomen.

Met vriendelijke groet,

Nic van Holstein
Voorzitter

cc: Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, mr. dr. L.F. Asscher
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