
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ontwerpbesluit van [datum] tot wijziging van het Besluit kinderopvangtoeslag in verband met 

indexering van de toetsingsinkomens 

 

Op de voordracht van Onze Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van 

[datum], nr. [nummer], gedaan mede namens de Staatssecretaris van Financiën; 

 

Gelet op artikel 1.8, eerste 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], uitgebracht mede namens  

de Staatssecretaris van Financiën, 

 

HEBBEN GOEDGEVONDEN EN VERSTAAN: 

 

ARTIKEL I 

 

Het Besluit kinderopvangtoeslag wordt als volgt gewijzigd: 

 

A 

 

Artikel 8 wordt als volgt gewijzigd: 

1. In het derde lid wordt “€ 82.111” vervangen door: € 83.761. 

2. In het vierde lid wordt “€ 118.189” vervangen door: €120.564. 

 

B 

 

Artikel 22a vervalt. 
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ARTIKEL II 

 

Dit besluit treedt in werking met ingang van 1 januari 2014. 

 

 

 

 

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, 

 

 

 

 

L.F. Asscher 
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NOTA VAN TOELICHTING 

 

Algemeen 

 

1. Inleiding 

 

De maatregel, die met ingang van 1 januari 2013 is genomen om de vaste voet in de 

toeslagtabel voor het eerste kind voor hogere inkomens af te bouwen, blijft intact. De 

inkomensklassen in de toeslagtabel en de maximaal te vergoeden uurprijzen (oftewel: 

maximum uurprijs) van de dagopvang, buitenschoolse opvang en gastouderopvang 

worden bij ministeriële regeling geïndexeerd.   

 

2. Maatregelen 2014 

 

a) In stand laten afbouw vaste voet hoge inkomens in de toeslagtabel voor het eerste 

kind 

 

Met ingang van 1 januari 2013 wordt in de toeslagtabel van het Besluit 

kinderopvangtoeslag de tegemoetkoming in de kosten van kinderopvang inclusief de 

vaste voet vermeld. Tot en met het berekeningsjaar 2012 stond in de Wet kinderopvang 

en kwaliteitseisen peuterspeelzalen (verder: Wko) een vaste voet van 33,3% voor de 

kinderopvangtoeslag en werd in het Besluit kinderopvangtoeslag het resterende 

percentage vastgesteld. Vanaf 2013 wordt het volledige toeslagpercentage in het Besluit 

kinderopvangtoeslag vastgesteld.  

 

Op basis van artikel 1.8, eerste lid, van de Wko wordt ieder jaar vastgesteld in welke 

gevallen de ouder aanspraak heeft op een kinderopvangtoeslag die minder dan 33,3% 

bedraagt van de kosten van kinderopvang, bedoeld in artikel 1.7, eerste lid van de Wko. 

Gezien de huidige economische en budgettaire situatie en het belang van het financieel 

beheersbaar houden van de kosten voor de kinderopvang, blijft de maatregel om de 

vaste voet in de toeslagtabel voor het eerste kind voor hogere inkomens af te bouwen, 

in tact. Met ingang van 1 januari 2014 wordt de vaste voet in de kinderopvangtoeslag 

voor het eerste kind voor de hoogste inkomens vanaf € 83.761 lineair afgebouwd naar 

0% bij een (gezamenlijk) toetsingsinkomen van € 120.565 per jaar.  

 

b)  Indexering inkomensklassen in toeslagtabel 

 

Voor 2014 vindt de indexering van de toetsingsinkomens van de inkomensklassen plaats 

in overeenstemming met artikel 1.9 van de Wko. Deze indexering vindt plaats op basis 

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

 

Het indexeringspercentage voor de toetsingsinkomens is een gewogen gemiddelde van 

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

gefinancierde sector en de gesubsidieerde sector en bij de overheid, zoals geraamd voor 

2014 in het Centraal Economisch Plan door het Centraal Planbureau. Het 

indexeringspercentage voor 2014 bedraagt 2,01%.  

 

Indexering van de inkomensklassen in de kinderopvangtoeslagtabel vindt plaats bij 

ministeriële regeling.  
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c) Indexering maximum uurprijzen dagopvang, buitenschoolse opvang en 

gastouderopvang 

 

Op grond van artikel 1.9 van de Wko wordt de maximum uurprijs ieder jaar met ingang 

van 1 januari geïndexeerd bij ministeriële regeling. De indexering vindt plaats op basis 

van de in artikel 5 van het Besluit kinderopvangtoeslag geformuleerde indexering.  

 

Voor de vaststelling van de maximum uurprijzen buitenschoolse opvang, dagopvang, en 

gastouderopvang in 2014 betekent dit het volgende: de maximum uurprijzen stijgen 

door de correctie op de indexering van de maximum uurprijzen in 2013. De correctie op 

de indexfactor bedraagt 1,18%. Vervolgens worden de maximum uurprijzen, bedoeld in 

artikel 4 van het Besluit kinderopvangtoeslag geïndexeerd met het berekende 

indexeringspercentage voor 2014. Het indexeringspercentage voor 2014 bedraagt 

2,66%. 

 

Indexering van de maximum uurprijzen vindt plaats bij ministeriële regeling.  

 

3. Financiële consequenties 

 

Dit besluit heeft alleen betrekking op de maatregel die is vermeld in paragraaf 2 onder 

a: het in stand laten van de afbouw van de vaste voet voor hogere inkomens in de 

toeslagtabel voor het eerste kind. Verder is sprake van een technische wijziging 

waarmee de hoogte van de toetsingsinkomens waarbij de ouder aanspraak heeft op 

kinderopvangtoeslag die minder dan 33,3% van de kosten van kinderopvang 

respectievelijk nul bedraagt, is aangepast aan de indexering van de inkomensklassen. 

Die indexering zelf vindt echter plaats bij ministeriële regeling. Daarnaast vervalt een 

uitgewerkt artikel. Dit besluit zelf heeft dan ook geen financiële consequenties. 

 

Met de indexering van de maximum uurprijzen is een bedrag van ca. € 85 miljoen 

structureel gemoeid. Omdat het de reguliere indexering betreft, is dit bedrag al 

onderdeel van de Rijksbegroting. De indexering wordt gefinancierd vanuit de loon- en 

prijsbijstelling die staat gereserveerd op de aanvullende post bij Financiën. Indexering 

van de maximum uurprijzen en inkomensklassen leidt niet tot inkomenseffecten voor 

ouders. De wijzigingen in de inkomensklassen en de maximaal te vergoeden uurprijs zijn 

nodig om ouders te compenseren voor de stijging in de prijzen, zoals hierboven 

uitgelegd. 

 

4. Uitgebrachte adviezen 

 

Belastingdienst/Toeslagen 

De Belastingdienst/Toeslagen acht de inhoud van dit besluit uitvoerbaar.  

 

5. Resultaten voorhangprocedure 

 

PM 

 

6. Inwerkingtreding 

 

De inwerkingtreding van dit besluit sluit aan bij de systematiek van het toekennen van 

het voorschot voorafgaand aan het berekeningsjaar door Belastingdienst/Toeslagen. Dit 

besluit geldt met ingang van het berekeningsjaar 2014. In december 2013 worden al 
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beschikkingen afgegeven voor januari 2014. Daarbij geldt als uitgangspunt dat de 

daaraan voorafgaande publicatie uiterlijk medio oktober 2013 plaatsvindt.  

 
 

ARTIKELSGEWIJS 

 

Artikel I, onderdeel A  

 

Bij amendement (Kamerstukken II 2011/12, 33 212, nr. 9) is in artikel 1.8 van de Wko 

de verplichting opgenomen om bij besluit te bepalen in welke gevallen de ouder 

aanspraak heeft op een kinderopvangtoeslag die minder dan 33,3 procent bedraagt van 

de kosten van kinderopvang, bedoeld in artikel 1.7, eerste lid, van de Wko. Daartoe is in 

het derde en vierde lid van artikel 8 opgenomen vanaf welk (gezamenlijk) 

toetsinginkomen de kinderopvangtoeslag voor het eerste kind minder dan 33,3% van de 

kosten van kinderopvang bedraagt en vanaf welk (gezamenlijk) toetsinginkomen de 

kinderopvangtoeslag voor het eerste kind op nul wordt gesteld. Zoals vermeld in 

paragraaf 2, onderdeel c, van het algemeen deel van de Nota van toelichting, worden de 

toetsingsinkomens van de inkomensklassen bij ministeriële regeling geïndexeerd met 

ingang van 1 januari 2014. De in het derde en vierde lid van artikel 8 opgenomen 

(gezamenlijke) toetsingsinkomens worden daarmee in overeenstemming gebracht. Met 

ingang van 1 januari 2014 gaat het daarbij respectievelijk om een (gezamenlijk) 

toetsinginkomen van € 83.761 en van € 120.565. 

 

Artikel I, onderdeel B 

 

Artikel 22a heeft betrekking op het berekeningsjaar 2009. Dit artikel is uitgewerkt en is 

daarom vervallen. 

 

Artikel II 

 

Voor een toelichting op de datum van inwerkingtreding van dit besluit wordt verwezen 

naar paragraaf 6 van het algemeen deel van de Nota van toelichting. 

 

 

 

 

 

 

  

 

De Minister van Sociale Zaken  

en Werkgelegenheid, 

 

 

 

 

L.F. Asscher 
 


