
Kabinet: nieuwe financiering voor 
de kinderopvang
Het kabinet heeft plannen om de kinderopvang op een 
andere manier te financieren. Hieronder schetsen we in 
grote lijnen wat de plannen voor u als ondernemer 
betekenen. Belangrijkste wijziging zal zijn dat u zowel de 
overheidsbijdrage als de ouderbijdrage rechtstreeks ontvangt 
van de Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO), die de nieuwe 
financiering gaat uitvoeren.

Hoe werkt de beoogde 
financieringssystematiek? 
Het kabinet wil DUO de nieuwe financiering laten uitvoeren.  
U krijgt zowel de overheidsbijdrage als de eigen bijdrage van 
ouders van DUO. De betalingen gaan via een ‘digitale portemon
nee’. U stuurt maandelijks een factuur naar deze portemonnee. 
Vervolgens betaalt de ouder zijn eigen bijdrage en vult de 
overheid deze direct aan met de overheidsbijdrage (voorheen de 
kinderopvangtoeslag). De overheid maakt het hele bedrag in één 
keer over naar u. Ouders krijgen in het nieuwe systeem geen 
voorschotten meer uitbetaald op hun eigen bankrekening, maar 
betalen alleen de netto kosten (hun ouderbijdrage) voor de 
kinderopvang. Dit gebeurt zoveel mogelijk automatisch.

Waarom wil het kabinet overgaan op een 
nieuwe financieringssystematiek?
Het huidige systeem van de kinderopvangtoeslag is voor ouders 
ingewikkeld en legt veel verantwoordelijkheid en risico’s bij 
hen. Zo moeten ouders zelf hun inkomen schatten. Dit is voor 
veel ouders ingewikkeld. Zij krijgen te maken met onverwachte 
terugvorderingen of nabetalingen, die pas ruim na afloop van 
het jaar met hen verrekend worden. In 2013 had 82% van de 
ouders hiermee te maken. Het kabinet wil het systeem eenvou
diger maken voor de ouders. Het nieuwe systeem gaat uit van 
het vastgestelde inkomen van ouders. Dat zal leiden tot minder 
verrekeningen en dus meer zekerheid voor de ouders over de 
hoogte van de eigen bijdrage. Ook wil het kabinet het systeem 
minder gevoelig maken voor fouten en fraude.

Wat wordt de rol van kinderopvang
instellingen en gastouderbureaus? 
Wanneer een ouder een contract met u afsluit, geeft u de 
contractgegevens door aan DUO. Dit gebeurt zoveel mogelijk via 
geautomatiseerde gegevensuitwisseling. Wanneer er iets wijzigt 
in het contract, bijvoorbeeld de uurprijs, dan geeft u dit ook door 
aan DUO. Maandelijks stuurt u de factuur naar de digitale 
portemonnee. De factuur vermeldt het aantal uren dat de ouder 
heeft afgenomen. Wanneer een ouder een flexibel of wisselend 
aantal uren afneemt, kunt u dit meteen verwerken in de factuur. 
In de beoogde situatie kunt u nog steeds zelf kiezen of u 
voorafgaand aan de opvangmaand een factuur stuurt of na afloop.



Loop ik als kinderopvanginstelling extra 
financiële risico’s? 
Het nieuwe systeem betekent dat DUO een groot deel van uw 
debiteurenbeheer overneemt. Dit roept wellicht vragen bij u op: 
wat gebeurt er als ouders niet betalen, betaalt DUO wel op tijd en 
wat als mijn uurprijs boven de maximum uurprijs ligt? Voor de 
hogere uurprijs hoeft u geen aparte factuur te versturen. Op basis 
van uw factuur betalen ouders een hogere eigen bijdrage, via de 
digitale portemonnee. In de uitwerking van de plannen zal het 
kabinet in overleg met de branche en ondernemers bekijken hoe 
we de betaling aan u zo kunnen inrichten dat voldoende financiële 
zekerheid blijft bestaan voor kinderopvangorganisaties.

Wat gebeurt er de komende tijd? 

In de komende tijd zal gewerkt worden aan een wetsvoorstel voor 
de directe financiering. Daarbij zal het ministerie, evenals in de 
afgelopen maanden, in gesprek blijven met de Brancheorganisatie 
Kinderopvang, de Vereniging GastOuderBranche en individuele 
ondernemers over de uitwerking van de plannen en de vragen en 
zorgen die er in de sector leven. Belangrijk onderdeel daarbij is het 
in kaart brengen en oplossen van mogelijke uitvoeringsproblemen. 
De beoogde inwerkingtredingdatum van de directe financiering is 
1 januari 2018.

Reageren? 

Wanneer u wilt reageren op deze plannen van het kabinet of hier 
nog vragen over hebt, kunt u contact opnemen met Informatie 
Rijksoverheid via het telefoonnummer 1400. Ook kunt u via de 
website www.rijksoverheid.nl digitaal contact opnemen met de 
Rijksoverheid. Op die website staat ook de brief die het kabinet 
onlangs aan de Kamer heeft gestuurd over zijn plannen.
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