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Geachte heer Asscher, 

 

Op 8 februari 2016 heeft uw ministerie ons verzocht te reageren op de consultatieversie van  

het wetsvoorstel ‘Wijziging financieringsstelsel kinderopvang’. De internetconsultatie is op  

11 februari 2016 opengesteld. De voorstellen hebben ingrijpende gevolgen voor ouders en de 

administratieve organisatie en bedrijfsvoering van de kinderopvanginstellingen. Gezien de te 

verwachten effecten voor de regeldruk geven wij u graag onze zienswijze. Deze treft u in deze 

brief aan. 

 

Het doel van het wetsvoorstel is volgens de toelichting: 

1. de financiering van de kinderopvang voor ouders eenvoudiger maken en hun meer 

zekerheid bieden;  

2. de complexiteit van het financieringsstelsel in de kinderopvang voor ouders beperken; 

3. het stelsel minder gevoelig maken voor fouten en fraude.  

Het wetsvoorstel beoogt deze doelen te bereiken door introductie van een geheel nieuw 

financieringsstelsel. De kinderopvangorganisaties worden in dit stelsel rechtstreeks door de 

rijksoverheid gefinancierd. Dit geschiedt door het betalen van een kinderopvangvergoeding aan 

de instellingen. De ouders zijn voor de kinderopvang een inkomensafhankelijke eigen bijdrage 

verschuldigd.   

 

Het belang van goede en betrouwbare kinderopvang is gediend met een nieuw en eenvoudig 

financieringsstelsel. Het nieuwe stelsel moet ouders en instellingen bovenal duidelijkheid en 

zekerheid bieden. In ons eerdere advies over de ‘Regeldruk door inkomenskoppelingen en 

inkomensdrempels’ hebben wij het belang hiervan benadrukt. Wij hebben daarbij een schets 

van de complexiteit van het huidige stelsel gegeven.
1
  

 

  

                                                      
1
 Advies “Regeldruk door Inkomenskoppelingen en Inkomensdrempels”, Actal, 2 september 2014, n.a.v. het rapport “Onderzoek naar 

regeldruk als gevolg van koppeling van regelingen aan inkomen van de burger”, juni 2014, gepubliceerd op www.actal.nl.  

http://www.actal.nl/
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Wij waarderen daarom zeer uw voornemen om complexiteit en onzekerheid aan te pakken. Van 

groot belang is de beoogde eenvoud en zekerheid ook echt te realiseren. Daarvoor is van 

belang dat de risico’s bij invoering en uitvoering van het nieuwe stelsel helder in beeld zijn en 

dat bijbehorende beheersmaatregelen worden genomen. Ook is nodig dat alle denkbare 

alternatieven en aanvullingen om de regeldruk te verminderen in de afwegingen betrokken zijn. 

Daarom hebben wij bij de beoordeling van het wetsvoorstel ook gekeken naar deze 

aanvullende en alternatieve mogelijkheden om de regeldruk (verder) te reduceren. Daarbij 

plaatsen wij op voorhand nog wel de kanttekening dat ook de effecten voor de regeldruk, zowel 

kwalitatief als kwantitatief, volledig in beeld moeten zijn om ten finale te kunnen beoordelen of 

en in welke mate de doelen ook echt worden bereikt. Dat is nu nog niet mogelijk, omdat 

beschrijving en berekening uit de toelichting nog niet volledig zijn (zie hieronder).   

 

Het wetsvoorstel hebben wij zoals gebruikelijk aan de hand van ons toetsingskader beoordeeld:  

1. Nuloptie: is er een taak voor de overheid en is regelgeving het meest aangewezen 

instrument? 

2. Is de regeldruk proportioneel ten opzichte van het beleidsdoel? Zijn er minder 

belastende alternatieven mogelijk? 

3. Is gekozen voor een passende uitvoeringswijze met het oog op de dienstverlening? 

Het inrichten van een nieuw stelsel vergt aanpassing van wetgeving. Daarom richt onze reactie 

zich op de beantwoording van de vragen 2 en 3 van het toetsingskader.  

 

Uitgangspunten wetsvoorstel bieden goede basis voor minder regeldruk  

De uitgangspunten van het nieuwe financieringsstelsel wijken af van het huidige stelsel. De 

nieuwe uitgangspunten zijn:  

 het baseren van de hoogte van de eigen bijdrage op het inkomen van de ouder(s) in het 

jaar t-2; 

 het zo veel mogelijk vaststellen van de ouderbijdrage en de vergoeding op basis van 

gegevens die al bij de overheid voorhanden zijn (o.a. in de Basisregistraties en de 

Polisadministratie); 

 het maximaal gebruik maken van de mogelijkheden die de (ict-)techniek ons op dit moment 

biedt, zoals het gebruik van een ‘digitale portemonnee’.  

 het in ruime mate faciliteren van ouders en instellingen bij het nakomen van de wettelijke 

verplichtingen (optimale dienstverlening).  

Deze nieuwe uitgangspunten leveren een solide basis op om tot verlaging van de regeldruk te 

komen. Volgens de huidige toelichting is met het wetsvoorstel een structurele vermindering van 

de regeldruk met circa € 5 miljoen binnen handbereik. Daarbij past echter wel een tweetal 

kanttekeningen. Allereerst zijn de gevolgen voor de regeldruk nog niet volledig in beeld 

gebracht. Bovendien heeft het wetsvoorstel een aanzienlijke verschuiving van de regeldruk van 

burgers naar instellingen tot gevolg. De vermindering als gevolg van het wetsvoorstel is 

uitsluitend voor burgers merkbaar. Voor hen wordt een structurele vermindering van de 

regeldruk met € 15 miljoen verwacht. Voor de instellingen is de verwachte toename van de 

regeldruk circa € 10 miljoen (structureel) en circa € 25 miljoen (eenmalig).  

 

  



 

 Blad 3/8 

Wij besteden allereerst aandacht aan de risico’s van het nieuwe stelsel op extra regeldruk voor 

ouders en kinderopvanginstellingen. Vervolgens gaan wij in op minder belastende alternatieven 

en aanvullende mogelijkheden om de regeldruk te verminderen. Aansluitend staan wij stil bij de 

beschrijving en berekening van de effecten. 

 

Toename van de ketenafhankelijkheid in het nieuwe stelsel levert extra  risico’s op hogere  

dan thans ingeschatte regeldruk op  

Het huidige financieringsstelsel kent een ketenafhankelijkheid. De (toekenning en betaling van 

de) kinderopvangtoeslag is in het stelsel losgekoppeld van de betaling van de vergoeding aan 

de kinderopvanginstelling. Zij is in hoofdzaak afhankelijk van: 

- goede en tijdige gegevens en informatieverstrekking van ouders aan de 

Belastingdienst; 

- gegevens en informatie waarover de uitvoerder Belastingdienst (zelf al) in de eigen 

databestanden beschikt (inkomen); 

- gegevens uit de Basisregistraties (BR Personen en Inkomen).  

 

Met het nieuwe stelsel neemt de ketenafhankelijkheid in de uitvoering toe. Zo is allereerst de 

betaling van de vergoeding aan de kinderopvanginstelling afhankelijk gemaakt van het door de 

ouders aan DUO betalen van de eigen bijdrage. In de tweede plaats zijn er bij de uitvoering 

meer partijen betrokken. Er komt een nieuwe uitvoerder, DUO, terwijl de rol van de oude 

uitvoerder (Belastingdienst) niet volledig komt te vervallen. En er zijn van meer partijen dan 

thans het geval informatie en gegevens nodig. Om de processen in het nieuwe stelsel goed te 

laten verlopen is nodig: 

- goede en tijdige informatie van de kinderopvanginstelling (de aanvraag); 

- goede en tijdige informatie van de ouders aan de instelling ten behoeve van de 

aanvraag (onder meer het BSN-nummer); 

- goede en tijdige beschikbaarheid van informatie over de ouders uit de Basisregistraties 

(BRPersonen en BRInkomen), de UWV-polisadministratie, DUO/BRON, DUO SC; 

- goede en tijdige informatie met betrekking tot de kinderopvanginstelling uit DUO/LRKP 

(het landelijk register) en KvK handelsregister; 

- goede en tijdige vaststelling van de hoogte van de eigen bijdrage; 

- goede en tijdige berichtgeving over de hoogte van de eigen bijdrage; 

- tijdige betaling door ouders van de eigen bijdrage aan DUO;     

- tijdige verwerking door DUO van de betaling van de eigen bijdrage; 

- ten slotte de tijdige betaling van de vergoeding aan de instelling (na verwerking van de 

betaling van de eigen bijdrage). 

 

De opsomming laat zien dat het aantal afhankelijkheden ten opzichte van de huidige situatie 

aanzienlijk toeneemt. In termen van risico’s komt daar nog bij dat voor het ketenproces een 

geheel nieuwe ict-infrastructuur moet worden ontwikkeld en geïmplementeerd. Bij de raming 

van de gevolgen van het wetsvoorstel voor de regeldruk is uitgegaan van een optimale 

procesgang bij de aanvraag van de kinderopvangvergoeding. Het proces zal echter alleen 

optimaal verlopen, als de betrokken schakels in de keten tijdig en juist handelen. Daartoe 

moeten beheersmaatregelen worden genomen waarmee de risico’s op niet, niet tijdig en onjuist 

handelen worden weggenomen. De toelichting biedt nog geen zicht op deze maatregelen en de 
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mate waarin ze de risico’s wegnemen. De toelichting behoeft op dit punt aanvulling. Het belang 

van inzicht hierin is groot, omdat eerdere projecten, zoals bijvoorbeeld de invoering van de ict-

vernieuwing voor het nieuwe PGB bij de SVb, laten zien hoe lastig het is deze risico’s in 

ketenprocessen te managen.
2
 Wanneer deze risico’s niet voldoende (kunnen) worden beheerst, 

ontstaat het risico op een hogere regeldruk (dan thans verwacht). 

 

Wij adviseren u in de toelichting op het wetsvoorstel inzicht te geven op welke wijze de 

risico’s op niet, niet tijdig en onjuist handelen in de keten worden beheerst.  

 

Toelichting biedt onvoldoende zicht op de uitvoerbaarheid voor kleine ondernemingen 

Er is een grote verscheidenheid aan ondernemingen in de kinderopvang en de gastouder-

opvang. Naast de grote(re) kent de sector ook veel kleine tot zeer kleine ondernemingen.
3
 De 

wijzigingen van het wetsvoorstel hebben effect voor alle ondernemingen, ongeacht hun 

omvang. De toelichting op het wetsvoorstel voorziet voor de ondernemingen en instellingen een 

eenmalige toename van de regeldruk met circa € 25 miljoen euro. De impact voor de 

ondernemingen is fors. Processen moeten opnieuw worden ingericht. Administraties moeten 

worden aangepast of ingericht. Er moet een nieuwe ict-infrastructuur komen. Ondernemingen 

krijgen te maken met nieuwe ict-tools. De grotere bedrijven beschikken wellicht wel over 

voldoende resources om al deze veranderingen handen en voeten te geven. Voor de kleine(re) 

is dat de vraag. Daarom is het aangewezen nieuwe ict-tools (op basis van het Think small first 

principe) goed af te stemmen op het gebruik door kleine ondernemingen. Indien nodig zou er 

voor hen een ‘light’-versie moeten worden ontwikkeld.  

Meer in het bijzonder is overigens ook de vraag of kleine ondernemingen in staat zijn om de 

veranderingen geleidelijk in te voeren, of dat een invoering in één keer niet de voorkeur 

verdient. Als de kleine(re) ondernemingen er niet in slagen om alle veranderingen (tijdig) te 

implementeren, heeft dat onmiddellijk gevolgen voor de ondernemingen zelf én voor de ouders 

met wie zij hebben contracten hebben afgesloten. 

 

Wij adviseren u in de toelichting inzichtelijk te maken of de kleine(re) ondernemingen in 

staat zijn alle veranderingen (tijdig) te implementeren.   

 

Wij adviseren u nieuwe ict-tools af te stemmen op het gebruik in en door kleine(re) 

ondernemingen. 

 

  

                                                      
2
 Advies Bureau ICT-toetsing (BIT) inzake "Realisatie IT ondersteuning voor Dienstveriening PGB", 28 januari 2016, kenmerk 2016-

0000058144, www.rijksoverheid.nl  
3
 Brancherapport Kinderopvang 2015, feiten, cijfers en ontwikkelingen 

http://www.rijksoverheid.nl/
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Voorkom onnodige controle door in aan de ouders te sturen signalen ook zonder een 

daartoe strekkend  verzoek een indicatie van de inhoud van de ‘nieuwe’ informatie op te 

nemen 

Voor de communicatie tussen uitvoerder (DUO), ouder(s) en kinderopvang is een digitale 

portemonnee beschikbaar. In deze digitale omgeving worden onder meer de beschikkingen, 

facturen en gegeven instemming(en) opgenomen. Deze informatie kunnen ouders raadplegen 

door in de portemonnee in te loggen (met DigiD). De portmonnee biedt de ouder ook de 

mogelijkheid de eigen bijdrage te betalen, bijvoorbeeld via een keuze voor een automatische 

incasso.  

 

Telkens wanneer nieuwe informatie in de digitale portemonnee is opgenomen stuurt DUO een 

signaal (via de e-mail) aan de belanghebbenden (de ouders). Via DigiD-inlog is vervolgens 

kennisname van de nieuwe informatiedrager of documenten mogelijk. Tot de in de 

portemonnee op te nemen informatie zullen ook gaan behoren documenten die qua inhoud niet 

of nauwelijks afwijken van reeds eerder toegevoegde documenten (over eerdere perioden). Dat 

is het geval bij facturen van de kinderopvanginstelling. Die veranderen vaak niet omdat de 

opvang via een vast patroon of schema verloopt. Ouders kunnen – volgens de toelichting op het 

wetsvoorstel - DUO verzoeken een waarschuwing te geven als de informatie in een door de 

ouder aangeven mate afwijkt van die uit de voorafgaande periode. Omdat DUO toch al 

standaard een signaal afgeeft over binnenkomst van nieuwe documenten, ligt het niet voor de 

hand dat ouders voor de waarschuwing een apart verzoek moeten doen. De waarschuwing kan 

automatisch aan het signaal worden toegevoegd. Met een automatsche toevoeging van de 

waarschuwing wordt  zo maximaal mogelijk voorkomen dat ouders onnodig inloggen. Een 

standaard waarschuwing is overigens vooral van belang voor ouders die van een automatische 

incasso gebruik maken. Met een automatische toevoeging kan de administratieve last van de 

ouder als gevolg van de periodieke controle verder beperkt worden. 

 

Wij adviseren u automatisch, dus ook zonder een voorafgaand verzoek van de ouders, in 

de digitale signalen de waarschuwing op te nemen dat in de toegevoegde documenten al 

dan niet gewijzigde informatie is opgenomen. 

 

 

Alhoewel het in de praktijk op redelijke ruime schaal zal voorkomen dat documenten geen 

nieuwe informatie bevatten zullen ouders niettemin geregeld de digitale portemonnee (moeten) 

raadplegen. Daarvoor zullen zij met DidiD en eventueel aanvullend een sms-code moeten 

inloggen. Hoewel dit vanuit optiek van beveiliging van gegevens begrijpelijk is verdient het toch 

aanbeveling om te bezien of voor bepaalde – minder privacy-gevoelige - documenten een 

snellere en minder omslachtige toegang mogelijk is. 

Criteria voor peiljaarverlegging vragen bijzondere aandacht in de informatievoorziening 

Door het gebruik van het toetsingsinkomen van twee jaar geleden is het mogelijk dat ouders die 

sindsdien te maken hebben met een (sterke) inkomensdaling, een eigen bijdrage moeten 

betalen die niet meer aansluit bij hun actuele inkomen. Om grote negatieve schommelingen 

voor de ouders op te vangen is voorzien in de mogelijkheid om bij inkomensdaling een 
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peiljaarverlegging aan te vragen. De eigen bijdrage wordt dan gebaseerd op het inkomen in het 

jaar t.  

 

Om voor een peiljaarverlegging in aanmerking te komen moet het verschil in eigen bijdrage ten 

minste 2% van het inkomen uit het jaar t bedragen en in geld op jaarbasis ten minste € 150 

euro. Bij de keuze van de criteria is volgens de toelichting een aantal mogelijkheden 

afgewogen, waaronder een mogelijke koppeling van de peiljaarverlegging aan de mate van het 

inkomensverlies ten opzichte van het inkomen in het jaar t-2. In dat laatste geval zou een 

peiljaarverlegging mogelijk zijn als het inkomen met een bepaald percentage of een bepaald 

bedrag in euro’s is gedaald.Het moge duidelijk zijn dat deze optie voor burgers veel 

eenvoudiger en inzichtelijker is. DUO zou bij deze keuze het bedrag in geld kunnen berichten 

waarmee het inkomen ten minste moet zijn afgenomen. Vanuit het belang van zo min mogelijk 

regeldruk verdient deze mogelijkheid de voorkeur. Het wetsvoorstel kiest echter voor andere 

criteria. Met de in het wetsvoorstel gekozen criteria zijn ouders niet in staat om zonder een 

digitale rekenhulp en proefberekening een inschatting te maken of men aan de criteria voldoet.  

 

Wij begrijpen de argumentatie van uw ministerie
4
 om voor andere criteria te kiezen, echter 

vanuit de optiek van regeldruk betreuren wij dat deze keuze lijkt te worden gemaakt. Zonder 

rekenhulp kunnen ouders niet inschatten of aan de criteria wordt voldaan. Het risico op 

nodeloze raadpleging van de digitale rekenhulp is daardoor zeer groot. Om een nodeloze 

raadpleging te voorkomen is een maximale inspanning in de voorlichtingssfeer 

vereist.Voorlichting waarin verwerkt indicaties van de noodzakelijke omvang van de 

inkomensdaling, wellicht uitgewerkt in een aantal voorbeeldsituaties, kunnen ouders in staat 

stellen om te bepalen of een proefberekening zinvol is. 

 

Wij adviseren u in het voorlichtingsmateriaal voor de ouders voldoende informatie op te 

nemen om te voorkomen dat onnodig (vaak) de rekenhulp wordt geraadpleegd. 

 

Voorkom onnodige regeldruk door voor een integrale invoering in één keer te kiezen 

Volgens de toelichting zijn mogelijkheden verkend om de directe financiering geleidelijk in te 

voeren. Bij een geleidelijke invoering zou een deelpopulatie al per 1/1/2018 onder het nieuwe 

systeem vallen. De resterende groep stroomt vervolgens per 1/1/2019 in. Een keuze voor een 

van de mogelijke invoeringsscenario’s is overigens nog niet gemaakt. 

 

Geleidelijke invoering beoogt de uitvoeringsketen gedoseerd te belasten. Het wordt dan voor de 

uitvoering mogelijk het uitvoeringsproces te optimaliseren. Ook wordt een piekbelasting 

voorkomen. Het geeft kinderopvangorganisaties bovendien meer ruimte om zich goed voor te 

bereiden en langzaam aan het nieuwe stelsel te wennen. Geleidelijke invoering is volgens de 

toelichting uitdrukkelijk niet bedoeld om kinderziektes uit het systeem te halen. Deze moeten 

zoveel mogelijk daarvoor al zijn geïdentificeerd en opgelost. Geleidelijke invoering is evenmin 

bedoeld om, bij tegenvallende resultaten, alsnog af te zien van een (integrale) invoering. 

                                                      
4
 Onder meer beperking van het aantal verzoeken, omdat de kosten voor de vangnetregeling worden betaald door de toeslagtabel aan te 

passen (eigen bijdrage wordt verhoogd). Naarmate er meer ouders een peiljaarverlegging krijgen, zijn de kosten hoger en moet de tabel 
dus meer worden aangepast. Ook kunnen met de criteria vooral die groepen worden bereikt waarvoor een inkomensverlaging moeilijker 
te dragen is.   
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De toelichting is vrij volledig in de duiding van de relevante aspecten bij een geleidelijke 

invoering. Gemist worden echter de effecten voor de regeldruk, in concreto de meerkosten die 

voor de kinderopvanginstellingen bij geleidelijke invoering optreden. Deze meerkosten gaan 

optreden door het naast elkaar moeten onderhouden van twee – geautomatiseerde - systemen. 

Ook moeten twee verschillende administratieve processen (adminstratieve organisatie, 

handboeken, procesbeschrijvingen e.d.) naast elkaar worden onderhouden en draaiende 

worden gehouden. Ook krijgen de instellingen met een extra beoordeling te maken. Bij nieuwe 

aanmeldingen moet namelijk worden bepaald of de financiering via de oude of de nieuwe 

procedure loopt. Omdat aangegeven is dat een geleidelijke invoering uitdrukkelijk niet bedoeld 

is om kinderziektes uit het systeem te halen, verdient het vanuit de optiek van het voorkomen 

van onnodige extra regeldruk de voorkeur om van een geleidelijke invoering af te zien. Gekozen 

zou moeten worden voor een gelijktijdige en integrale invoering.  

 

Wij adviseren - vanuit het oogpunt van het voorkomen van onnodige regeldruk - te kiezen 

voor een gelijktijdige en integrale invoering van het financieringsstelsel voor alle 

instellingen en ouders. 

 

Beschrijving en berekening van de regeldruk nog niet volledig 

De beschrijving en berekening van de effecten voor de regeldruk voor burgers (ouders) en 

bedrijven (kinderopvanginstellingen) zijn vrij uitgebreid en bieden zicht op de gevolgen. Daarbij 

is zeer inzichtelijk de beschrijving en berekening op handelingsniveau van de verplichtingen van 

ouders. Toch zien wij in de opgenomen beschrijving en berekening een aantal omissies en 

onvolkomenheden. 

 

Burgers (ouders) 

Voor de burgers ontbreken: 

 een beschrijving en berekening van de eenmalige regeldruk, zoals bijvoorbeeld de 

kennisnemingskosten; 

 een beschrijving en berekening van de extra kosten voor nakoming van de verplichting van 

art. 3.40 (leveren BSN-nummer) en de aanlevering van info in geval van specifieke situaties 

zoals co-ouderschap; 

 een beschrijving en berekening van de specifieke regeldrukeffecten voor burgers als gevolg 

van de wijzigingen in toezicht (met DUO als uitvoerder en handhaver); 

 een beschrijving en berekening van de effecten op bezwaar en beroep; 

 een nadere onderbouwing dat de maandelijkse Digid-inlog en raadpleging van de digitale 

portemonnee op jaarbasis slechts 15 minuten vergt. 
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Bedrijven (kinderopvanginstellingen) 

Voor bedrijven ontbreken: 

 een beschrijving en berekening op handelingenniveau van de structurele en eenmalige 

regeldruk (bij burgers is die wel in de toelichting opgenomen)
5
; 

 een beschrijving en berekening van de effecten bij een geleidelijke invoering; 

 een beschrijving van de specifieke regeldrukeffecten in het toezicht op de kinderopvang.  

 

Wij adviseren de beschrijving en berekening van de eenmalige en structurele effecten 

aan te passen en aan te vullen. 

 

Resume 
Het wetsvoorstel biedt een uitgelezen kans om de regeldruk aanzienlijk te verminderen. Wij zien 

een aantal aanvullende en alternatieve mogelijkheden om de regeldruk nog verder te 

reduceren. Wij zien echter ook een aantal risico’s op extra regeldruk door een grotere 

ketenafhankelijkheid in het nieuwe stelsel. Zaak is ook om de beschrijving en berekening van 

de regeldruk te completeren. Zonder deze aanpassing is niet met zekerheid vast te stellen of de 

doelen met betrekking tot het verminderen van de regeldruk ook echt zullen worden bereikt. Tot 

slot verdient aanbeveling de komende tijd te bezien op welke wijze de toch vrij substantiële 

toename van de regeldruk voor de kinderopvanginstellingen met een (andere) regeldrukreductie 

kan worden gecompenseerd. 

Het aan ons voorgelegde wetsvoorstel betreft een conceptversie. Gezien de genoemde 

bevindingen verzoeken wij u de definitieve versie voor een ex-ante advies aan ons voor te 

leggen. 

 

In de verwachting u hiermee van dienst te zijn geweest, 

 

Hoogachtend, 

 

w.g.  

  

J. ten Hoopen R.W. van Zijp 

Voorzitter Secretaris 
 

                                                      
5
 Met e-mail van 22 februari 2016 is de beschrijving en berekening op handelingsniveau nagezonden. 


