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Vragen van het lid Kraneveldt-van der Veen (PvdA) aan de minister van Onderwijs, Cultuur 
en Wetenschap over de garantiecapaciteit van het Waarborgfonds Kinderopvang. (Ingezonden 
5 maart 2010)

1
Bent u bekend met de uitkomsten van het onderzoek uitgevoerd door markonderzoeksbureau 
Regioplan over de voor de toekomst benodigde garantiecapaciteit van het Waarborgfonds 
Kinderopvang? 1)

Ja, ik ben bekend met de uitkomsten van het onderzoek.

2
Deelt u de conclusies uit het onderzoek van Regioplan naar de kredietwaardigheid van de 
kinderopvang en de conclusies van de Nederlandse Mededingingsautoriteit (NMa) over de 
leencapaciteit van startende en bestaande ondernemers in de kinderopvang en de daartoe 
noodzakelijk ondersteuning door het Waarborgfonds Kinderopvang?

Het onderzoek ‘Borgstelling en kredietwaardigheid van de kinderopvang’ laat zien dat de 
werkzaamheden van het Waarborgfonds Kinderopvang alom gewaardeerd worden. Maar uit 
het onderzoek blijkt ook dat er een overlap is tussen de borgstellingen van het Waarborgfonds 
Kinderopvang en de BMKB-regeling. Midden- en kleinbedrijf, waaronder ook starters, 
kunnen zowel gebruik maken van borgstellingen van het Waarborgfonds Kinderopvang als 
van de BMKB-regeling. Daarnaast heeft het onderzoek aangetoond dat circa 66% van de 
investeringen in capaciteitsuitbreidingen wordt gefinancierd door kinderopvangbedrijven met 
uitsluitend eigen vermogen. 

3
Bent u bereid om een investeringsstop in de kinderopvang tegen te gaan en te voorkomen dat 
investeringen in uitbreiding en kwaliteitsverbetering van de kinderopvang uitgesteld of zelfs 
geannuleerd moeten worden? 

Een investeringsstop in de kinderopvang is niet wenselijk zolang er wachtlijsten zijn. Uit het 
eerder genoemde onderzoek van de Regioplan blijkt echter dat slechts een beperkt gedeelte 
van de uitbreidingen wordt gerealiseerd met behulp van een borgstelling. 

4
Bent u bereid om de middelen die het Waarborgfonds Kinderopvang tot en met 2012 ter 
beschikking heeft daarvoor in te zetten, zodat het Waarborgfonds zijn dienstverlening aan de 
kinderopvang kan voortzetten en kinderopvangondernemers de door hun gewenste en 
noodzakelijk geachte investeringen ook daadwerkelijk kunnen plegen?

Op dit moment kan ik hier geen toezeggingen over doen. Het Ministerie van OCW is 
momenteel in gesprek met het Waarborgfonds Kinderopvang over de toekomst van het 
Waarborgfonds Kinderopvang op langere termijn. Daarbij wordt deze optie betrokken.



5
Zou u deze vragen binnen twee weken kunnen beantwoorden zodat deze antwoorden bij het 
geplande algemeen overleg Kinderopvang op 25 maart 2010 betrokken kunnen worden?

Het geplande algemeen overleg Kinderopvang is verzet naar april 2010. Hiermee zijn de 
vragen voorafgaand aan het algemeen overleg beantwoord. 

1) Brief Regioplan 24-02-2010 inzake garantiecapaciteit (Kenmerk: 10-02-074/JR/IT)


