








  

 
 
 

    
 

  
              

          
        

     
           

  
        

  
 

 

 
 

 

 
 

       
   

 

               
             
               

                 
              

              
               

           
            

           
               

        
               

           
             

                
          

                  
             

               
 

                
               

                 
              

       

    

               
                  

             
           

              
               



       

  
       

            
           

                
           
       

         
       

           
            

 
                 

       
          

   
            

             
     

         
     

            

            
             

             
  

             
              

         

 

               
               

                
                    

              
             

               
                 

            

   

       
         

    
           
      
      

 





  

 
          
              
             
              

          
          

                
      

              
            
 

              
           

 
           

          
           

   
            

            
          

                
             

     

	

 	              
         
          

      
             

         
         

          
        	  

              
            

        
             

       
              

        
             
        

           

 
           

      

	

 	               
      



          
               

           
      

              
            

    

               
       

     
         
         

              
             

         

                  
              

           













Tabel 2 Uitleg bij stappen in wetgevingsproces stelselherziening kinderopvangtoeslag 

Stap Uitleg 

1 Onderzoek naar 
uitvoerder 

ABPTOPconsult voert onderzoek uit naar wie de geschikte uitvoerder is voor 
het nieuwe stelsel en onder welke voorwaarden deze uitvoerder directe 
financiering kan uitvoeren. 

2 Uitwerking beleidskaders Vertaling van coalitieakkoord naar beleidskaders; een uitwerking van hoe het 
nieuwe stelsel er op hoofdlijnen uit kan zien.  

3 Start schrijven delen van 
concept wetteksten 

Voor de beleidskaders die al wel duidelijk zijn starten we alvast met schrijven 
van de concept wetteksten (mede op basis van elementen uit het oude 

wetsvoorstel voor directe financiering die nog bruikbaar zijn). 
4 CIO-advies voor start 

project 

Bij de start van risicovolle projecten met een ICT-component geeft CIO 

advies. De CIO-advisering richt zich op de slaagkans van een traject en wijst 
op oplossingen en maatregelen die risico’s doen afnemen.  

5 Selectie beoogde 
uitvoerder 

Aan de hand van het onderzoek van ABDTOP wordt een beoogde uitvoerder 
geselecteerd. Dat betreft een wederzijdse beslissing van MSZW (als 
opdrachtgever) en de eigenaar en bewindspersoon van de beoogde 
uitvoerder. 

6 Opstellen concept 

wetteksten + toelichting 

Nadat de uitvoerder is geselecteerd zal meer duidelijkheid ontstaan over de 

mogelijkheden voor de inrichting van het stelsel voor uitvoering. Er zal dan in 
samenhang worden gewerkt aan de detail-uitwerking van de 
stelselvormgeving en bijbehorende wetgeving.  

7 Externe toetsing Als het concept wetsvoorstel gereed is, start de externe toetsing daarvan. Dit 
betreft een internetconsultatie, een uitvoeringstoets bij de huidige en nieuwe 
uitvoerder, een wetgevingsadvies door AP, een regeldruktoets door ATR, een 

doenvermogentoets, een MKB-toets en een VNG-advies. 
8 Aanpassen wetteksten 

n.a.v. externe toetsing 

De externe toetsing zal hoogstwaarschijnlijk leiden tot aanpassing van een 

deel van het voorstel en daarmee ook bijstelling van de wetteksten.  
9 Opdrachtbrief uitvoerder Als de uitvoeringstoets blijkt dat het nieuwe stelsel uitvoerbaar is voor de 

beoogde uitvoerder, zal SZW een opdracht verstrekken aan deze uitvoerder. 



10 Programmaplan beoogde 
uitvoerder. 

Na de opdrachtverstrekking zal de beoogde uitvoerder een programmaplan 
uitwerken.  

11 Implementatietijd 
uitvoering (incl. ICT) 

Na opdrachtverstrekking start de implementatieperiode voor de uitvoering. 
Dit betreft de vertaling van de wettekst naar concrete uitvoering. De 
systemen worden tot in detail uitgewerkt.  

12 CIO-oordeel Een CIO-oordeel is voorbehouden aan projecten met een ICT-component van 
meer dan € 5 miljoen. Een CIO-oordeel bevat naast een beoordeling van de 
slaagkans, bevindingen en aanbevelingen. Een CIO-oordeel is bindend en 

wordt altijd besproken in de Bestuursraad SZW. Het programmaplan is de 
basis voor de CIO-toetsing. Het CIO-oordeel gaat vooraf aan de BIT-toets. 

13 BIT-Toets (Adviescollege 
ICT-toetsing) 

Alle projecten en programma's met een ICT-component van meer dan vijf 
miljoen euro moeten bij het Adviescollege ICT-toetsing worden aangemeld. 
Op basis van een risico-evaluatie bepaalt het Adviescollege welke projecten 
daadwerkelijk getoetst gaan worden. Het adviescollege stuurt de toets incl. 

een bestuurlijke reactie van SZW naar de Kamer.  

14 Wetgevingstoets J&V Het wetsvoorstel wordt door J&V getoetst aan de kwaliteitseisen voor 
wetgeving. De wetgevingstoets is altijd de laatste toets voordat het voorstel 
wordt aangeboden aan de MR. 

15 CWIZO, RWIZO, MR Als het wetsvoorstel compleet is en integraal getoetst wordt het via de 
voorportalen geagendeerd voor de MR.  

16 Aanpassen wetteksten 
n.a.v. externe toetsing 

De wetgevingstoets kan leiden tot aanpassing van een deel van het voorstel 
en daarmee ook bijstelling van de wetteksten. 

17 Advisering Raad van 
State 

Na akkoord in MR gaat het wetsvoorstel voor advies naar de Raad van State. 

18 Nader rapport Na ontvangst van het advies van de RvS wordt een nader rapport opgesteld. 

19 Kamerbehandeling Het wetsvoorstel wordt ingediend bij de Kamers. De Kamerbehandeling 
bestaat in grote lijnen uit: indiening bij de Tweede Kamer, schriftelijke ronde, 
plenaire behandeling, verwerking eventuele amendementen, stemming, 

indiening (aangepast) wetsvoorstel bij de Eerste Kamer, schriftelijke ronde, 
plenaire behandeling en stemming.  



20 Ondertekening en 
publicatie in staatsblad 

Als het wetvoorstel wordt aangenomen, volgt ondertekening en publicatie in 
het Staatsblad.  

21 Implementatietijd voor 
kinderopvangorganisaties 

Zodra het wetsvoorstel is aangenomen in beide Kamers ontstaat er zekerheid 
voor kinderopvangorganisaties over hoe het nieuwe stelsel eruit ziet en 
wanneer het in werking treedt. Kinderopvangorganisaties starten dan met 
aanpassing van hun systemen.  

22 Inwerkingtredingsdatum De nieuwe wet treedt in werking. 







Toetsingskader potentiële uitvoerders nieuw financieringsstelsel kinderopvang 

(versie 15 juni) 

1. Passendheid bij bestaande taken

a. Heeft de uitvoeringsorganisatie ervaring met taken die bij het nieuwe stelsel horen?

- financiering van instellingen

- (digitale) dienstverlening aan burgers

- innen eigen bijdrage bij burgers

- controle misbruik en oneigenlijk gebruik

b. Past de nieuwe taak bij de bestaande IT-architectuur van de uitvoeringsorganisatie?

c. Heeft de uitvoeringsorganisatie ervaring met gegevensuitwisseling met noodzakelijke

databestanden (zoals inkomen wet IB; studenten; traject naar werk; inburgeraars; Wlz-

indicatie; detentie) en mogelijkheden om op basis hiervan controles uit te voeren?

2. Staat van de organisatie

a. Is de uitvoeringsorganisatie financieel gezondheid en bedrijfsmatig op orde?

b. Hoe is de stabiliteit van de bestaande IT-systemen?

- Zijn bestaande IT structuren op orde of aan vervanging toe (en in welk stadium)?

- Heeft de uitvoeringsorganisatie ruimte/capaciteit voor het bouwen van een nieuw

systeem (eventueel met uitbesteding) en kan het mankracht daarvoor aan zich binden in

deze krappe arbeidsmarkt?

c. Zijn governance, toezicht, checks and balances stabiel?

- Kan de de uitvoeringsorganisatie het proces zodanig inrichten dat de minister van SZW
haar ministeriële verantwoordelijkheid kan invullen (ook als de uitvoeringsorganisatie

verbonden is aan een ander ministerie) en kan ingrijpen indien nodig?

- Kan de uitvoeringsorganisatie als opdrachtnemer heldere afspraken maken met de

opdrachtgever en eigenaar over de governance en toezicht?

d. Is de informatiebeveiliging op orde?

- In welke mate kan de uitvoeringsorganisatie de benodigde gegevens beveiligen en

voldoen aan de AVG bij de uitwisseling en verwerking?

3. Absorptievermogen

a. In hoeverre beschikt de uitvoeringsorganisatie over de capaciteit, tijd en

managementaandacht om de beoogde ingangsdatum (2025) te halen?

- Is 2025 voor de uitvoeringsorganisatie als invoeringsdatum realistisch/haalbaar?

- Kan de uitvoeringsorganisatie op korte termijn starten om tijd te steken in de

voorbereiding van de invoering?

b. Hoe groot is de veranderkracht van de uitvoeringsorganisatie?

- Heeft de uitvoeringsorganisatie meerdere malen nieuwe processen naar tevredenheid

van de opdrachtgever uitgevoerd?

c. Wat is de mate van flexibiliteit/wendbaarheid van de uitvoeringsorganisatie?

- Heeft de uitvoeringsorganisatie bewezen ervaring met het naar tevredenheid doorvoeren

van gewenste aanpassingen van de opdrachtgever?



- Kan de uitvoeringsorganisatie snel en adequaat inspelen op veranderende eisen?

d. Heeft de uitvoeringsorganisatie ervaring met samenwerking met beleid (co-creatie)?

- Is de uitvoeringsorganisatie bereid om als partner gelijkwaardig op te trekken met SZW

als opdrachtgever/beleidsmaker?

- Staat bij deze uitvoeringsorganisatie samenwerking met de partner centraal?

4. Omgang met klanten/cultuur

a. Met welke doelgroep heeft de uitvoeringsorganisatie doorgaans een relatie; instellingen of

individuele burgers?

b. Biedt de uitvoeringsorganisatie kwalitatief goede dienstverlening aan haar klanten?

c. Heeft de uitvoeringsorganisatie positieve ervaring met discretionaire bevoegdheid en

afwegingen waarbij aandacht is voor de menselijke maat?

d. Heeft de uitvoeringsorganisatie ervaring om op een menselijke wijze aan fraudebestrijding

te doen?

e. Kent de uitvoeringsorganisatie een open cultuur?











Bijlage 2: Analyse voor- en nadelen 

Er zijn twee mogelijke routes waarop de eigen bijdrage van ouders kan worden geïnd: 
• Ouders betalen de eigen bijdrage aan de kinderopvangorganisatie .

• Ouders betalen de eigen bijdrage aan de uitvoerder.

Voor de analyse van de voor- en nadelen van de twee routes hanteren we een indeling in vier 

thema’s: 

• Ouderperspectief;

• KOO perspectief;

• Uitvoeringsaspecten; en

• Toekomstbestendigheid stelsel.

Ouderperspectief  

De invoering van rechtstreekse financiering heeft onder andere als doel om het stelsel eenvoudiger 

en begrijpelijker te maken voor ouders. Om dat doel te kunnen bereiken dient het 

ouderperspectief centraal te staan in de afweging die ten grondslag ligt aan de keuze voor de 

route van financiering. 

KOO perspectief  

Het perspectief van de kinderopvangorganisatie (hierna: KOO) is relevant bij de keuze welke route 

van financiering wenselijk is. De KOO sluit een contract af met de ouder, levert de diensten en is 

afhankelijk van juiste betalingen voor diens diensten. Daarbij loopt de KOO financieel risico als de 

betaling uitblijft.  

Uitvoeringsaspecten 

Aspecten die de uitvoerbaarheid en handhaafbaarheid van het stelsel bepalen (bijv. complexiteit 

stelsel, bedrag dat moet worden geïnd, risico op misbruik en oneigenlijk gebruik). 

Toekomstbestendigheid stelsel 

Ten slotte is toekomstbestendigheid van het stelsel van belang. Daarbij speelt in hoeverre 

eventuele toekomstige beleidswijzigingen mogelijk zijn binnen de gekozen inrichting van het 

financieringsstelsel. 

Om de voor- en nadelen van de twee routes in kaart te brengen, is gebruik gemaakt van eerdere 

ervaringen vanuit Directe Financiering, op basis van het wetsvoorstel Nieuwe 

financieringsystematiek kinderopvang, het wetsvoorstel KO BES uit 2021/22, de 

convenantstructuur bij Toeslagen, regelingen met een eigen bijdrage in de zorg, gesprekken met 

de kinderopvangsector en ouderpanel. 

Tevens wordt gebruik gemaakt van verschillende aannames over het nieuwe stelsel, o.a.:  
• De financiering wordt inkomensonafhankelijk en gaat naar 95% tot aan de maximum uurprijs.

• De financiering is alleen voor werkende ouders (arbeidseis) of ouders die behoren tot de

doelgroepen (bijv. inburgeringscursus, re-integratiecursus, studerend) (zoals in huidig
systeem).

• Ouders komen alleen in aanmerking voor overheidsvergoeding voor hun kosten van

kinderopvang als ze hun eigen bijdrage hebben betaald (zoals in huidig systeem).

Let op: het overzicht is niet uitputtend en geeft een beeld weer op dit moment, op basis van de 

bovengenoemde bronnen. 



1.1 Route I: eigen bijdrage via kinderopvangorganisatie 
Voordelen Nadelen 

Ouderperspectief  • Er bestaat een directe route om onduidelijkheden of problemen

rondom factuur op te lossen (omdat hier geen
uitvoeringsorganisatie tussen zit).

• Als een ouder een betalingsprobleem heeft, kan laagdrempelig
met de KOO contact worden opgenomen en kan de KOO
mogelijk maatwerk verlenen.

• Als de ouder aanvullende diensten afneemt bij de KOO
(waarvoor geen vergoeding is, zoals muziekles) of een tarief

heeft boven de maximum uurprijs, dan kan de ouder de kosten
daarvoor gelijktijdig met de eigen bijdrage direct aan de KOO
betalen. De financiële route blijft voor de ouder simpel: alle
betalingen van de ouder t.a.v. kinderopvang gaan naar de KOO.

• Als de ouder niet meer onder de doelgroep van de vergoeding
valt (bijv. stopt met werken) maar nog wel opvang blijft

afnemen, betaalt de ouder de rekening nog steeds aan dezelfde
organisatie (rekening wordt wel hoger).

• Het maakt voor sommige ouders niets uit aan wie ze betalen.
Als de relatie tussen PM’er, ouder en kind maar goed is.

KOO perspectief  • Er blijft een directe financiële relatie met de klant (ouder) die
gebruik maakt van de dienst. Daardoor hebben ze ook inzicht als
een ouder de eigen bijdrage niet betaalt.

• Er ontstaan voor de KOO twee financieringsstromen: met de
uitvoerder en met de ouder.

Uitvoeringsaspecten • De overheid moet via extra administratieve eis achterhalen
of ouder eigen bijdrage heeft betaald (de KOO moet dit
gegeven verstrekken aan de uitvoerder). Dit is nodig voor
de uitbetaling van de kinderopvangvergoeding aan de KOO.

Toekomst-
bestendigheid 
stelsel 

• Als kinderopvang op termijn gratis wordt, dan verdwijnt de
eigen bijdrage. Dat is mogelijk in deze route.

• Indien de vergoeding in de toekomst toch weer
inkomensafhankelijk wordt, dan wordt de hoogte van de
eigen bijdrage een privacygevoelig gegeven. De eigen

bijdrage moet in dat geval wellicht alsnog via de uitvoerder
worden betaald.



1.2 Route II: eigen bijdrage via Uitvoerder 

Voordelen Nadelen 

Ouderperspectief  • Het maakt voor sommige ouders niets uit aan wie ze betalen.
Als de relatie tussen PM’er, ouder en kind maar goed is

• Ouders krijgen meer met twee organisaties te maken: ze
nemen een dienst af bij de KOO maar betalen bij de
uitvoerder (naast contact en gegevensuitwisseling met de
uitvoerder t.b.v. vaststelling van het recht op
kinderopvangvergoeding). Bij extra diensten (bijv.

muziekles), zullen ze deze separaat aan de KOO moeten
betalen. Dat maakt het ingewikkelder voor de ouders.

• Betaling aan uitvoerder i.p.v. KOO kan voor sommige ouders
leiden tot afstandelijkheid en minder betrokkenheid bij de
opvang. Mogelijk heeft dat ook gevolgen voor betaalgedrag/
mogelijk is er meer vertrouwen in betalen aan KOO.

• Als je moeite hebt om de factuur te betalen, dan is afstand

tussen ouder-uitvoerder veel groter dan tussen ouder-KOO.
Drempel om deze problemen te bespreken met uitvoerder is
mogelijk groter.

KOO perspectief  • De financiering van de kosten kinderopvang blijft voor de KOO
via één bron lopen (eerst ouder, nu uitvoerder).

• Uitvoeringslasten voor de KOO nemen af doordat de KOO geen
inspanningen hoeft te verrichten voor het innen van de eigen
bijdrage. Hierdoor kan relatie ouder-KOO zich uitsluitend
richten op zorg kinderen.

• De KOO verliest de controle over de inning van de betaling
voor de geleverde dienst, terwijl de privaatrechtelijke relatie
tussen ouder en kinderopvangorganisatie blijft bestaan. De
overheid komt tussen de ondernemer en de ouder in te
staan. Debiteurenbeheer is cruciaal en een belangrijk
uitwerkpunt. De uitvoerder moet tijdig de KOO hierover

informeren, waarna de KOO eventueel met de uitvoerder kan
handelen, anders kunnen er grote financiële problemen
ontstaan bij KOO’s.

Uitvoeringsaspecten • De uitvoerder heeft actueel inzicht in of de eigen bijdrage is
voldaan

• Het risico op misbruik en oneigenlijk gebruik neemt
(waarschijnlijk) af omdat samenspanning tussen ouder en
houder van het kindercentrum wordt bemoeilijkt.

• Ouders die bij meerdere KOO’s hun factuur niet betalen,

kunnen nu eerder worden gesignaleerd door de uitvoerder
(waar dit voorheen niet kon).

• Bijzonder beheer voor wanbetalende ouders kan uniform
worden aangepakt

• Groter risico op fouten in transitie van huidig stelsel naar
nieuw stelsel (omdat zowel overheidsvergoeding als eigen
bijdrage een andere route gaan volgen).

• Debiteurenrisico ligt in de nieuwe situatie bij de overheid,
waardoor er in de uitvoering aan overheidszijde meer
inspanningen moeten worden verricht om de ouderbijdrage

binnen te krijgen.
• Kosten en uitvoeringslasten van inning eigen bijdrage van de

ouders zijn voor de uitvoerder mogelijk hoog in relatie tot
het lage bedrag aan eigen bijdrage

Toekomst-
bestendigheid 
stelsel 

• Als kinderopvang op termijn gratis wordt, dan verdwijnt de
eigen bijdrage. Dat is mogelijk in deze route.

• Indien de vergoeding in de toekomst toch weer
inkomensafhankelijk wordt, dan wordt de hoogte van de eigen
bijdrage een privacygevoelig gegeven. De eigen bijdrage moet

in dat geval via de uitvoerder worden betaald.



Aan Minister van SZW 
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Vervolgoverleg ABDTOPConsult 

Aanleiding 

Op 18 augustus heeft u een vervolgoverleg met Shitrit van 

ABDTOPConsult over hun onderzoek naar de potentiële uitvoeringsorganisaties 

voor het nieuwe stelsel van financiering van kinderopvang. Zij zullen u aan de 

hand van een korte presentatie tussentijds bijpraten over de stand van zaken. 

Kernpunten 

Bij het overleg zijn de volgende personen aanwezig: 

Vanuit ABDTOPConsult: en  

Vanuit SZW:  

We stellen voor het overleg in twee delen te splitsen: 

9.30-10.00 uur gesprek met ABDTOPConsult over stand van zaken 

10.00-10.15 uur gesprek SZW intern over mogelijke vervolgstappen 

Stand van zaken 

Vooraf hebben we telefonisch gesproken met over hun bevindingen tot 

nu toe. Dat heeft geleid tot het volgende beeld: 

• Op uw verzoek is zowel gekeken naar bestaande uitvoeringsorganisaties,

private organisaties en het oprichten van een nieuwe organisatie.

• De uitvoering beleggen bij een private organisatie kent juridisch en praktische

haken en ogen, en leidt tot langdurige aanbesteding.

• De bestaande uitvoeringsorganisaties hebben allemaal met dezelfde

uitdagingen te maken, waardoor zij afhoudend zijn. Dit heeft betrekking op:

o verouderde ict systemen waar aandacht aan besteed moet

worden;

o arbeidsmarktproblemen;

o volle agenda’s / veel extra werk;

o door ervaringen de afgelopen jaren sowieso terughoudender met

het doen van beloftes omtrent oppakken nieuwe taken.

• Voor het oprichten van een nieuwe organisatie geldt dat zij tegen dezelfde

problemen aanlopen als de huidige uitvoeringsorganisaties. Daar komt bij dat

BZK geen voorstander is van het oprichten van een nieuwe

uitvoeringsorganisatie.

• Bovenstaande in ogenschouw genomen, komt ABDTOPConsult vooralsnog tot

de conclusie dat DUO de meest voor de hand liggende kandidaat is voor het



















































    

     

   
                      

           
                

          
            

           
            
 

            
                

      	       
              
                
             

               
              

            
              

               

   
              

           
            

                
  

              
              

 
          

     
           

                
           

               
           

 
              

                
  

              
 

                  
              

     
                

             
       

               
             

                 
             

 



     
    

             
          

          
              

  
                  

                 
               

             
     

                
           

          
             

       
             

                
                

   
               

    
             

              
             

          
               

  

                 
        

              
             

               
             

  
         

           
          

       

     
            

   
                

             
   

            
             

        
           

           
       

            
            

             

 



              
           	    

      
                  

  
  

              
    

             

  
    

                 
              

     
             

                
           

    
            

     
           
               

    
             

         
              

       
        
               

      

  
  

                  
            

           
            

                
       
       
        
    

  
               

     

 








