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Geachte mevrouw Vliegenthart en heer Ringens, 

In uw brief van 24 februari jl. geeft u aan dat de ruimte om nieuwe borgstellingen 
te verstrekken is verminderd, terwijl er vraag is van kinderopvanginstellingen 
naar nieuwe borgstellingen. Om die reden heeft u verzocht om uw 
garantiecapaciteit uit te kunnen breiden door een gedeelte van het tijdelijke 
garantievermogen over te hevelen naar het structurele vermogen. Dit zou een 
herziening betekenen van de huidige afspraken over het tijdelijke 
garantievermogen.  
 
Deze afspraken, zoals vermeld in de brief van 8 mei 2009 met kenmerk 
KO/120195, zijn dat €5 miljoen van het tijdelijke garantiekapitaal van €30 
miljoen, dat voor de periode 2005 tot 2012 beschikbaar is gesteld, toegevoegd is 
aan het structurele garantiekapitaal. Tegelijkertijd blijft u ook de reguliere vrijval 
inzetten. Ook wordt in deze brief voorgenomen om het juridische kader voor de 
relatie tussen het Waarborgfonds en de rijksoverheid te actualiseren. In die 
context zal ook het structureel benodigde garantiekapitaal voor de lange termijn 
opnieuw worden vastgesteld. Afhankelijk van de uitkomst van de actualisatie van 
het kader kan het benodigde kapitaal hoger maar ook lager uitkomen.  
 
Al jarenlang draagt het Waarborgfonds Kinderopvang bij aan de ontwikkeling van 
de kinderopvangsector. De werkzaamheden van het Waarborgfonds 
Kinderopvang, zoals het verstrekken van borgstelling aan banken en het 
verspreiden van kennis en expertise over de kinderopvangsector, worden alom 
gewaardeerd door zowel het Ministerie van OCW als de sector zelf. Maar de 
situatie waarin de kinderopvangsector zich bevindt is aan het veranderen. De 
markt is volwassen aan het worden en de motie Van Aartsen-Bos heeft een 
impuls gegeven aan de buitenschoolse opvang waardoor de verbinding tussen 
kinderopvang en onderwijs veel sterker is geworden. Bovendien speelt de 
houdbaarheid van de overheidsfinanciën in toenemende mate een belangrijke rol.  
Al deze ontwikkelingen wil ik betrekken bij de herpositionering van het 
Waarborgfonds Kinderopvang.  
 
Gegeven het bovenstaande kan ik op dit moment geen toezeggingen doen wat 
betreft het verhogen van uw garantiecapaciteit.  Ik ben het met u eens dat een 
investeringsstop in de kinderopvang niet wenselijk zou zijn in het huidige 
economische klimaat en zolang er wachtlijsten zijn. Uit het, bijgevoegde, 
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onderzoek ‘Borgstelling en kredietwaardigheid van de kinderopvang’ blijkt echter 
ook dat slechts een beperkt gedeelte van de uitbreidingen wordt gerealiseerd met 
behulp van een borgstelling. Circa 66% van de investeringen in 
capaciteitsuitbreidingen wordt gefinancierd met uitsluitend eigen vermogen. 
Bovendien concludeert het onderzoek dat het midden- en kleinbedrijf, waaronder 
ook starters, gebruik kan maken van zowel borgstellingen van het Waarborgfonds 
Kinderopvang als van de BMKB-regeling. Gegeven de bestaande afspraken is het 
begrijpelijk dat op dit moment - mede gezien de groei van aantallen 
borgstellingen in het recente verleden – niet iedere nieuwe aanvraag door u 
gehonoreerd kan worden. Toch kan ik niet vooruit lopen op de resultaten van de 
herpositionering van het Waarborgfonds.  
 
In uw brief geeft u aan dat het wenselijk is om gezamenlijk toe te werken naar 
een allesomvattend eindresultaat en dat u streeft naar een koppeling tussen de 
korte termijn situatie en de toekomst van het Waarborgfonds Kinderopvang op de 
lange termijn. Dit juich ik van harte toe. Een belangrijk uitgangspunt daarbij is 
dat de rol van het Waarborgfonds budgettair beheersbaar is en past bij een 
stabiliserende kinderopvangmarkt.   
 
In de overleggen die mijn ambtenaren met u voeren over de toekomstige rol van 
het Waarborgfonds, laat ik graag het onderzoek dat u momenteel uitvoert 
betrekken. Ik verwacht uiterlijk dit najaar een beslissing hierover te nemen.   
 
Ik hoop hiermee u voldoende te hebben geïnformeerd en ik kijk uit naar een 
goede samenwerking.  
 
Met vriendelijke groet, 
 
de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, 
  
  
  
mr. A. Rouvoet 
 
 
 


