
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 

Ontwerpbesluit [[  ]] 
tot wijziging van het Besluit kinderopvangtoeslag en tegemoetkomingen in kosten kinderopvang in 
verband met het vastleggen van de verhouding tussen het aantal gewerkte uren en het aantal uren 
kinderopvang waarvoor kinderopvangtoeslag kan worden aangevraagd, het niet indexeren van de 

maximum uurprijs en het aanpassen van de inkomens- en percentagetabellen voor de   
kinderopvangtoeslag  

 

Op de voordracht van Onze Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van [datum], nr. 

[nummer], gedaan mede namens Onze Staatssecretaris van Financiën; 

 

Gelet op artikel 1.7, tweede, derde, vijfde en zesde lid, van de Wet kinderopvang en kwaliteitseisen 

peuterspeelzalen; 

 

De Afdeling advisering van de Raad van State gehoord (advies van); 

 

Gezien het nader rapport van Onze Minister van Sociale Zaken en 

Werkgelegenheid van [datum], nr. [nummer], uitgebracht mede namens 

Onze Staatssecretaris van Financiën, 

 

HEBBEN GOEDGEVONDEN EN VERSTAAN: 

 

Artikel I 

 

Het Besluit kinderopvangtoeslag en tegemoetkomingen in kosten kinderopvang wordt als volgt 

gewijzigd: 

 

A 

 

Na artikel 5 wordt een artikel ingevoegd, luidende: 

 

Artikel 5a  

In het jaar 2012 wordt de maximum uurprijs, bedoeld in artikel 4, niet overeenkomstig artikel 5 

aangepast. 

 

B 

 

Artikel 8a komt te luiden: 

 

Artikel 8a 

1. Het aantal uren kinderopvang dat voor een tegemoetkoming in aanmerking komt, bedraagt voor 

ieder kind:  

a. voor dagopvang en gastouderopvang aan een kind in de leeftijd, bedoeld in artikel 1, onderdeel b, 

gezamenlijk: 

- per jaar niet meer dan 140 procent van het aantal gewerkte uren van de ouder of partner die in 

dat jaar de minste uren heeft gewerkt, waarbij reistijd niet wordt aangemerkt als gewerkte uren, en  

- per kalendermaand  niet meer dan 230 uren, 

b. voor buitenschoolse opvang en gastouderopvang aan een kind in de leeftijd, bedoeld in artikel 1, 

onderdeel c, gezamenlijk: 

- per jaar niet meer dan 70 procent van het aantal gewerkte uren van de ouder of partner die in dat 

jaar de minste uren heeft gewerkt, waarbij reistijd niet wordt aangemerkt als gewerkte uren, en  

- per kalendermaand niet meer dan 230 uren. 

2. Bij de toepassing van het eerste lid wordt indien niet langer tegenwoordige arbeid wordt verricht 

wegens werkloosheid of wegens beëindiging van de werkzaamheden in de uitoefening van een 

bedrijf of in de zelfstandige uitoefening van een beroep gedurende drie kalendermaanden, gerekend 
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vanaf de eerste dag van die werkloosheid of beëindiging, uitgegaan van het aantal uren dat de 

ouder of partner voorafgaand aan die werkloosheid werkte.   

 

C 

 

Bijlage I wordt vervangen door bijlage I behorende bij dit besluit. 

 

 

Artikel II 

 

Dit besluit treedt in werking met ingang van 1 januari 2012. 

 

Lasten en bevelen dat dit besluit met de daarbij behorende nota van toelichting in het 

Staatsblad zal worden geplaatst. 

 

 

 

 

 

 

De Minister van Sociale Zaken  

en Werkgelegenheid, 

 

 

 

 

H.G.J. Kamp 
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NOTA VAN TOELICHTING 

 

Algemeen 
 

1. Inleiding 

Het Besluit kinderopvangtoeslag en tegemoetkomingen in kosten kinderopvang (verder: Besluit 

kinderopvangtoeslag) wordt gewijzigd. Allereerst wordt het recht op het aantal uren 

kinderopvangtoeslag gekoppeld aan het aantal gewerkte uren van de minst werkende partner. 

Verder worden de maximum uurprijzen van de verschillende opvangsoorten in 2012 niet 

geïndexeerd. De toetsingsinkomens van de inkomensgroepen in de tabel van de 

kinderopvangtoeslag worden wel aangepast in verband met de jaarlijkse indexering. Tenslotte 

worden de toeslagpercentages in de tabel naar beneden bijgesteld. Deze maatregelen zijn nodig om 

de kinderopvangtoeslag financieel beheersbaar te houden. 

 

Hierna wordt in paragraaf 2 het budgettaire beeld toegelicht. De maatregelen die in dit besluit 

worden genomen zijn nader beschreven in paragraaf 3. In paragraaf 4 wordt vervolgens ingegaan 

op de financiële gevolgen van dit besluit. In paragraaf 5 wordt ingegaan op de uitgebrachte 

adviezen. Paragraaf 6 beschrijft de resultaten van de voorhangprocedure. In paragraaf 7 wordt 

tenslotte de inwerkingtreding van dit besluit toegelicht.  

 

Deze toelichting wordt gegeven mede namens de Staatssecretaris van Financiën. 

 
2. Budgettair Beeld 

Kinderopvang faciliteert ouders in de combinatie van werk en zorg. Dat is en blijft gezien de 

toekomstige krapte op de arbeidsmarkt van groot belang. De enorme groei die de sector heeft 

doorgemaakt laat duidelijk zien dat in een behoefte wordt voorzien. In 2005 werden nog circa 

375.000 kinderen opgevangen, in 2010 waren dit er 822.000. Terwijl het aantal kinderen in de 

opvang meer dan verdubbeld is, zijn de overheidsuitgaven aan kinderopvangtoeslag verdrievoudigd. 

Dit komt niet alleen door de hogere kinderopvangtoeslag voor ouders, maar ook door een toename 

van het gebruik in uren. De huidige financieel-economische situatie staat een dergelijke groei van de 

uitgaven niet toe. 

 

Met de invoering van de Wet kinderopvang is een tripartiete financiering ontstaan. Gezien de 

gedeelde belangen van ouders, werkgevers en overheid is dat gerechtvaardigd. De overheid betaalt 

op dit moment echter meer dan proportioneel mee aan de kosten van kinderopvang. Het collectief 

gefinancierde deel bedroeg in 2010 78% van de kosten van kinderopvang, terwijl ouders gemiddeld 

slechts 22% van de kosten voor hun rekening namen. Een correctie hierop is nodig. 

 

Per 1 januari 2011 zijn de door het vorige kabinet in de Voorjaarsnota 2010 aangekondigde 

maatregelen in de kinderopvangtoeslag ingegaan, resulterend in een bezuiniging van €375 mln in 

2015. Daarnaast heeft het vorige kabinet in de begroting 2011 besloten tot een bezuiniging van 

€444 miljoen in 2015, welke nog door het huidige kabinet moet worden ingevuld. In het 

Regeerakkoord is besloten tot een aanvullende bezuiniging op de kinderopvangtoeslag van €200 

miljoen in 2015 (Regeerakkoord, bijlage 2, onderdeel F5, Kamerstukken II 2010/2011, 32 417, nr. 

15), waarmee het totaal op €1.019 miljoen komt.  

 

De afgelopen jaren hebben we steeds budgetoverschrijdingen bij de kinderopvang gezien. Dit 

voorjaar is opnieuw een ramingaanpassing van circa €200 miljoen nodig om de raming aan te laten 

sluiten bij de realisaties in 2010. Ik verwacht dat de ramingaanpassing zal oplopen tot circa €400 

miljoen structureel. Vooralsnog heeft het kabinet besloten om vanaf 2013 voor €130 miljoen 

aanvullend om te buigen. De komende tijd zal op basis van nieuwe realisaties worden bezien hoe 

groot de exacte omvang van de tegenvaller, nu nog geraamd op circa €400 miljoen, is en hoe deze 

wordt gedekt binnen de begroting van SZW. De totale ombuiging wordt dan €1.149 miljoen, 

waarmee de uitgaven aan kinderopvangtoeslag in 2015 uitkomen op circa €2.800 miljoen. Ter 

vergelijking: in 2005 waren de uitgaven circa 1.000 miljoen.   
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3. Maatregelen 2012 

In de brief ‘Kinderopvangtoeslag vanaf 2012’, die bij dit besluit is meegezonden, is aangegeven 

welke maatregelen dit kabinet zal nemen om de kinderopvang financieel beheersbaar te houden.  

De wijzigingen in het onderhavig besluit hebben betrekking op:  
a. koppeling opvanguren aan gewerkte uren; 
b. niet indexeren van de maximum uurprijs; 
c. aanpassingen in de inkomens- en percentagetabellen voor de 
   kinderopvangtoeslag. 

 

Ad a) Koppeling kinderopvangtoeslag aan gewerkte uren en maximum voor alle 

opvangsoorten gezamenlijk 

 
De kinderopvangtoeslag maakt kinderopvang voor ouders betaalbaar. Ouders worden beter in staat 

gesteld om werk en de zorg voor kinderen te combineren. Om de regeling kinderopvangtoeslag 

budgettair beheersbaar te houden en om draagvlak voor de kinderopvangtoeslag te behouden, 

wordt de kinderopvangtoeslag gekoppeld aan de gewerkte uren van de minst werkende ouder (zoals 

aangekondigd in de brief ‘aanpak fraude en oneigenlijk gebruik van kinderopvangtoeslag’ van 13 

mei 2011 (Kamerstukken 2010/2011, 31 322, nr. 123). Hiermee wordt voorkomen dat ouders meer 

uren declareren dan kan worden gerelateerd aan werken. 

 

Koppeling kinderopvangtoeslag aan gewerkte uren 

Het recht op het aantal uren kinderopvangtoeslag wordt gelimiteerd tot het aantal gewerkte uren 

van de minst werkende ouder, vermeerderd met 40% voor de dagopvang (0- 4 jarigen) en 

verminderd met 30% voor de buitenschoolse opvang (4- 12 jarigen).   

 

Een  ophogingpercentage van 40% die rekening houdt met reistijd, verplichte pauzes en enige 

flexibiliteit voor het werk is redelijk als wordt gekeken naar de meeste voorkomende 

kinderopvangcontracten van 11 uur bij een standaard werkdag van ongeveer 8 uur. De 

vermindering van de uren voor buitenschoolse opvang (4-12 jarigen) met 30% vloeit voort uit het 

feit dat voor deze groep minder kinderopvanguren nodig is omdat deze kinderen op school zitten. 

Waar bijvoorbeeld op een maandag elf uur opvang nodig is voor dagopvang (0-4 jarigen), is voor 

buitenschoolse opvang (4-12 jarigen) slechts vier uur opvang nodig. Het percentage van 30% is 

berekend op basis van de totaal benodigde uren voor de dagopvang en buitenschoolse opvang. Het 

gemiddeld gebruik in uren in de dagopvang is twee maal zo hoog als het gebruik in de 

buitenschoolse opvang. Om die reden is het percentage recht op kinderopvangtoeslag van 140% in 

de dagopvang voor de buitenschoolse opvang gehalveerd naar 70%.   

 

Deze maatregel geldt voor alle werkende ouders, dus ook voor zelfstandigen en mensen met 

stukloon. Zelfstandigen moeten op vergelijkbare wijze als bij de zelfstandigenaftrek aannemelijk 

maken dat zij het opgegeven aantal uren hebben gewerkt. In tegenstelling tot reistijd wordt ziekte, 

bijscholing en vakantie wel aangemerkt als gewerkte uren. Zo nodig kan de 

Belastingdienst/Toeslagen de uren van de minst verdienende partner als uitgangspunt nemen. 

Voorbeeld: één van de ouders is in loondienst en de ander is zelfstandige. Stel dat de ouder in 

loondienst minder verdient, dan kan worden volstaan met het aantonen van de gewerkte uren van 

de minst verdienende partner.  

 

Bij werkloosheid of beëindiging van de werkzaamheden als zelfstandige wordt een termijn van drie 

maanden gehanteerd waarin de ouder hetzelfde recht op kinderopvangtoeslag houdt als 

voorafgaand aan die werkloosheid of beëindiging. In sommige regio’s binnen Nederland zijn er 

wachtlijsten voor de kinderopvang. Met deze overgangstermijn wordt voorkomen dat ouders die 

binnen drie maanden nieuw werk hebben gevonden niet op tijd kinderopvang kunnen vinden. 

Daarnaast wordt van werklozen of voormalig zelfstandigen verwacht dat zij inspanningen plegen om 

nieuw werk te vinden. Het kind kan dan naar de kinderopvang zodat ouders zich volledig kunnen 

richten op het solliciteren. 

 

De Belastingdienst/Toeslagen zal risicogericht toezicht houden op de naleving van deze koppeling. 

Desgevraagd moeten ouders aan de Belastingdienst/Toeslagen aantonen dat zij het aantal 

opgegeven uren hebben gewerkt (artikel 1.7, derde lid, van de Wet kinderopvang en kwaliteitseisen 

peuterspeelzalen (verder: de Wet) en artikel 18 van de Algemene Wet inkomensafhankelijke 

regelingen). 



 

  

5 

Doelgroepouders als bedoeld in artikel 1.22, eerste lid, van de Wet werken niet, maar volgen een 

traject naar werk, oftewel een re-integratietraject. Aangezien zij niet werken, is bij hen geen sprake 

van een koppeling van de kinderopvangtoeslag aan gewerkte uren. Voor deze ouders wordt een 

wetswijziging voorbereid op basis waarvan de kinderopvangtoeslag wordt gerelateerd aan het 

traject naar werk. 

 

Maximum voor alle opvangsoorten gezamenlijk 

Op dit moment kunnen ouders per kind maximaal 230 uur per maand per opvangsoort declareren. 

Dat betekent dat ouders bijvoorbeeld 230 uur voor buitenschoolse opvang en 230 uur voor 

gastouderopvang, samen 460 uur per maand kunnen declareren voor hetzelfde kind. Dit wordt 

gewijzigd in één maximum van 230 uur voor alle opvangsoorten samen. Ouders kunnen dan voor 

alle opvangsoorten samen 230 uur per maand per kind declareren.  

 

Ad b) niet indexeren maximum uurtarieven  

 

De Wet kent een maximum uurprijs die jaarlijks wordt geïndexeerd op grond van artikel 1.7, vijfde 

lid, van die Wet. In het Regeerakkoord (Regeerakkoord, bijlage 2, onderdeel E, Kamerstukken II 

2010/2011, 32 417, nr. 15) is afgesproken om de loonbijstelling tranche 2011 niet uit te keren. De 

maximum uurprijzen voor kinderopvang in 2011 waren echter reeds geïndexeerd. Daarom heeft het 

kabinet besloten dat de maximum uurprijs in 2012 niet wordt geïndexeerd en wordt bevroren op het 

niveau van 2011. Onderstaande tabel laat de maximum uurprijzen voor 2010, 2011 en 2012 zien.  

 

Tabel 1: Tarieven in verschillende soorten opvang 

 Tarieven 2010            Tarieven 2011 Tarieven 2012 

Dagopvang   €6,25 € 6,36 € 6,36 

Buitenschoolse opvang    €5,82 € 5,93 € 5,93 

Gastouderopvang € 5,00 € 5,09 € 5,09 

 

 

Ad c) Aanpassing inkomens- en percentagetabellen 

 

De kinderopvangtoeslag is een inkomensafhankelijke tegemoetkoming voor ouders die formele 

kinderopvang afnemen. Er is een toeslagtabel voor het eerste kind (dat is volgens de definitie van 

de Wet het kind dat de meeste uren kinderopvang afneemt) en een toeslagtabel voor eventuele 

volgende kinderen. 

 

Voor 2012 vindt de indexering van de toetsingsinkomens van de inkomensgroepen plaats in 

overeenstemming met artikel 1.7, vijfde lid, van de Wet. Deze indexering vindt plaats aan de hand 

van de in artikel 7 van het Besluit kinderopvangtoeslag bepaalde index.  

 

Het indexeringspercentage voor de toetsingsinkomens is een gewogen gemiddelde van de 

procentuele ontwikkeling van de contractlonen in de marktsector, de premie gefinancierde sector, de 

gesubsidieerde sector en de overheid, zoals geraamd voor 2012 in het Centraal Economisch Plan 

door het Centraal Planbureau. Het indexeringspercentage voor 2012 bedraagt 2,47%.  

 

Ter invulling van een deel van de in het Regeerakkoord overeengekomen bezuiniging wordt de 

toeslag voor het tweede en volgende kind versneld afgebouwd en wordt de ouderbijdrage 

proportioneel verhoogd. Deze proportionele verhoging van de ouderbijdrage impliceert dat de 

toeslagen op een zodanige manier neerwaarts worden aangepast dat alle ouders ongeacht het 

inkomen, bij een gelijk gebruik aan kinderopvang, éénzelfde percentage meer gaan betalen aan 

ouderbijdrage, tot het maximum van 66,7%. Ouders dragen op deze manier naar rato van hun 

huidige ouderbijdrage bij aan de kostenstijging.  

 

Door de maatregel krijgen ouders met een verzamelinkomen vanaf €91.652 voor het eerste kind 

een toeslag van 33,3%, op basis van de vaste voet. In de huidige toeslagtabel van 2011 ligt deze 

grens bij een verzamelinkomen vanaf €102.757. Voor het volgend kind wordt de toeslag afgebouwd 

tot 58,2% bij een verzamelinkomen vanaf €172.160.  
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Het aandeel van ouders in de totale kosten van kinderopvang (tot de maximumuurprijs), stijgt tot 

circa 32% in plaats van de circa 26% die ouders in 2011 bijdragen. De kinderopvangtoeslag betreft 

na de maatregel gemiddeld circa 68% in plaats van 74% van de kosten voor kinderopvang. Figuur 1 

presenteert de vormgeving van de huidige toeslagtabel en de voorgenomen toeslagtabel vanaf 1 

januari 2012.  

 

 Figuur 1: Toeslagpercentages in 2011 en 2012 
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Onderstaande tabel presenteert de ouderbijdragen in absolute bedragen voor een aantal inkomens. 

Weergegeven zijn de effecten voor ouders bij opvang van twee kinderen in de leeftijd van 0-4 jaar 

gedurende twee dagen in de week. 

 

Tabel 2: Uitgaven kinderopvang in € voor ouders per maand bij 2 dagen dagopvang voor 2 kinderen onder de 4 

jaar 

  

  Verzamelinkomen 
in euro's in 2011 

Uitgaven 
2011 

Uitgaven 
2012 

Mutatie 
2012 
tov 

2011 

minimum 19.000 67 88 22 

modaal 35.000 116 153 37 

2 x 
modaal 

70.000 257 338 82 

2,5 x 
modaal 

85.000 332 435 103 

3,5 x 
modaal 

135.000 424 523 99 
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4. Financiële consequenties 

Met de maatregelen die in het onderhavige besluit worden genomen wordt de bezuinigingsopgaaf 

voor 2012 uit het Regeerakkoord, bereikt. Tabel 3 geeft een overzicht van de opbrengst van de 

verschillende maatregelen. 

 

De nog in te vullen bezuinigingsopgaaf van het vorige kabinet en de aanvullende bezuiniging uit het 

Regeerakkoord tellen op tot een pakket aan maatregelen van in totaal €644 miljoen in 2015. Ter 

dekking van de ramingaanpassing wordt voor €130 miljoen aan aanvullende maatregelen ingezet. 

Totaal dient in 2015 €744 miljoen te worden bezuinigd. Dit besluit voorziet in de uitwerking van de 

maatregelen op het terrein van de kinderopvangtoeslag die in 2012 in gaan. Van de totale 

bezuiniging van €774 miljoen in 2015 wordt €70 miljoen gerealiseerd door de kinderopvang meer te 

richten op bedoeld gebruik via de koppeling aan het aantal gewerkte uren. Het niet indexeren van 

de maximum uurprijzen in alle opvangsoorten levert €60 miljoen op. €395 miljoen wordt opgehaald 

door het afbouwen van het tweede en volgende kindtabel naar 64% voor de hoogste inkomens en 

vervolgens voor alle kinderen de ouderbijdrage proportioneel te verhogen met 16,25%. Er resteert 

nog een bezuinigingsopgave oplopend tot €249 miljoen in 2015. In de bijgevoegde brief 

‘Kinderopvangtoeslag vanaf 2012’, is beschreven welke maatregelen in 2013 zullen volgen om het 

restant van de taakstelling te verwezenlijken. 

 

Tabel 3: Opbrengst maatregelen in miljoenen € 

 2012 2013 2014 2015 

Totale nog te realiseren bezuiniging -420 -650 -745 -774 

Opbrengst maatregelen 2012 
 

    

Koppeling uren  incl. uitvoeringskosten -70 -70 -70 -70 
 

Niet indexeren uurprijs -60 -60 -60 -60 
 

Aanpassing eerste en volgende kindtabellen -270 -325 -385 -395 
     
Totale opbrengst AMVB  -400 -455 -515 -525 
 
Restant op te halen 2013 

 
-20* 

 
-195 

 
-230 

 
-249 

*Awir-effect 

 

Uitvoeringskosten 

De koppeling van toeslagen aan gewerkte uren haalt, rekening houdend met uitvoeringskosten van 

€1,6 miljoen structureel, €70 miljoen op. Het betreft kosten voor de extra controle door de 

Belastingdienst/Toeslagen op het aantal uren kinderopvangtoeslag dat wordt aangevraagd in relatie 

tot het aantal gewerkte uren van de minst werkende ouder. 

 

Administratieve lasten 

Door de koppeling van toeslaguren aan gewerkte uren van de minst werkende partner zullen naar 

schatting circa 7.000 aanvragers die veel meer uren opvang gebruiken dan ze werken, op basis van 

risicoanalyse worden geselecteerd. Deze aanvragers worden gevraagd bewijzen te overleggen van 

het aantal gewerkte uren. Deze informatie is over het algemeen bekend bij werkgever en 

werknemer. De totale tijd die de aanvrager door deze maatregel aan extra administratieve lasten 

kwijt zal zijn, zal daarom maximaal een half uur per geval zijn. Uitgaande van 7.000 gevallen en een 

half uur per geval, leidt deze maatregel tot een verhoging van de administratieve lasten voor 

burgers met 3.500 uur. 
 

5. Uitgebrachte adviezen 

Belastingdienst/ Toeslagen 

De Belastingdienst/ Toeslagen acht de genoemde maatregelen uitvoerbaar. 

 

Adviescollege Toetsing Administratieve Lasten 

Het college kan zich vanuit het oogpunt van regeldruk vinden in de gemaakte keuze bij de aanvraag 

van kinderopvangtoeslag niet specifiek naar het aantal gewerkte uren te vragen en te volstaan met 

een controle achteraf door de Belastingdienst/ Toeslagen op basis van risicoselectie. Het college is 

van oordeel dat de toename van de administratieve lasten met de hierboven genoemde berekening 

adequaat in beeld is gebracht.  
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6. Resultaten voorhangprocedure 

PM  

 

7. Inwerkingtreding 

De datum van inwerkingtreding van dit besluit is 1 januari 2012. Daarbij geldt als uitgangspunt dat 

de daaraan voorafgaande publicatie uiterlijk medio oktober 2011 zal plaatsvinden. Daarmee wordt 

de systematiek van Vaste Verandermomenten (Kamerstukken II 2009/10, 29515 nr. 309) in acht 

genomen. Ook wordt de Belastingdienst/Toeslagen aldus in de gelegenheid gesteld om de uitvoering 

tijdig aan te passen aan de wijzigingen van dit besluit.   

 

Artikelsgewijs 

 

Artikel I, onderdeel A 

In een nieuw artikel 5a wordt bepaald dat de maximum uurprijzen in 2012 niet worden geïndexeerd 

Voor het overige wordt verwezen naar het algemene deel van de toelichting, paragraaf 2, ad b.  

 

Artikel I, onderdeel B 

In een nieuw artikel 8a wordt een koppeling aangebracht tussen het aantal gewerkte uren en het 

aantal uren waarvoor kinderopvangtoeslag kan worden ontvangen. Ook wordt een maximum 

vastgesteld voor dagopvang en gastouderopvang gezamenlijk en voor buitenschoolse opvang en 

gastouderopvang gezamenlijk. 

 

In het huidige artikel 8a is bepaald dat het maximaal aantal uren kinderopvangtoeslag voor alle 

vormen van opvang afzonderlijk per kind maximaal 230 uur bedraagt per kalendermaand. Artikel 8a 

wordt opnieuw geformuleerd, waarbij voormeld maximum van 230 uur in het eerste lid gehandhaafd 

wordt, maar nu voor dagopvang en gastouderopvang gezamenlijk (onderdeel a) en voor 

buitenschoolse opvang en gastouderopvang gezamenlijk (onderdeel b).  

 

Verder wordt in het eerste lid het recht op het totale aantal uren kinderopvangtoeslag per jaar, dus 

eveneens voor alle vormen van opvang gezamenlijk, gekoppeld aan het aantal gewerkte uren van 

de minst werkende partner. Daarbij vindt voor dagopvang en gastouderopvang aan 0-4 jarigen een 

vermeerdering van 40% plaats, zodat het maximaal aantal uren kinderopvangtoeslag 140% van het 

aantal gewerkte uren bedraagt (onderdeel a). Voor buitenschoolse opvang en gastouderopvang aan 

4-12 jarigen is sprake van een vermindering van 30%, waarmee het maximaal aantal uren 

kinderopvangtoeslag op 70% van het aantal gewerkte uren komt (onderdeel b). Reistijd wordt in dit 

verband niet aangemerkt als gewerkte uren, aangezien de reistijd reeds in de percentages 

verdisconteerd is.  

 

In het tweede lid wordt een regeling getroffen voor het geval een ouder of partner werkloos wordt of 

de werkzaamheden als zelfstandige beëindigt. In dat geval wordt nog gedurende drie maanden 

uitgegaan van het aantal uren dat de ouder of partner daarvoor werkt. Dit leidt ertoe dat het recht 

op kinderopvangtoeslag in die periode ongewijzigd blijft.  

 

Verder wordt verwezen naar het algemene deel van de toelichting, paragraaf 2, ad a. 

 

Artikel I, onderdeel C 

In een nieuwe bijlage I worden aangepaste inkomens- en percentagetabellen opgenomen. 

Voor het overige wordt verwezen naar het algemene deel van de toelichting, paragraaf 2, ad c. 

 

 

 

De Minister van Sociale Zaken  

en Werkgelegenheid, 

 

 

 

 

H.G.J. Kamp 

 


