
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 ouders betekenen. Belangrijkste wijziging is 
dat u vanaf 2018 uw ouderbijdrage betaalt aan de Dienst 
Uitvoering Onderwijs (DUO). DUO maakt vervolgens uw bijdrage 
en de overheidsbijdrage over aan de kinderopvanginstelling of 
het gastouderbureau. Voor u als ouder is de nieuwe financiering 
eenvoudiger en levert meer zekerheid op. In deze informatie- 
sheet vindt u meer uitleg over de plannen van het kabinet. De 
Tweede en Eerste Kamer moeten nog besluiten over de nieuwe 
financiering. 

Hoe werkt de beoogde financiering? 
U heeft een contract met de kinderopvanginstelling of het gastouder-
bureau. De kinderopvanginstelling of het gastouderbureau stuurt dit 
contract naar DUO. DUO berekent uw bijdrage op basis van uw 
inkomen. Voor het betalen van uw bijdrage ontwikkelt DUO een 
digitale portemonnee. De kinderopvanginstelling of het gastouder-
bureau stuurt maandelijks een factuur naar deze portemonnee.  
U betaalt via de digitale portemonnee uw bijdrage aan DUO. DUO 
vult uw bijdrage direct aan met de overheidsbijdrage (voorheen de 
kinderopvangtoeslag). Daarna maakt DUO het hele factuurbedrag in 
één keer over naar de kinderopvanginstelling of het gastouderbureau.

Wat verandert er voor ouders? 
De financiering wordt eenvoudiger. U betaalt 
straks alleen de ouderbijdrage. De kinderop-
vangtoeslag verdwijnt in de huidige vorm. De 
overheid betaalt haar bijdrage en de ouderbij-
drage via DUO direct aan de kinderopvanginstel-
ling of het gastouder bureau. U hoeft straks geen 
kinderopvangtoeslag meer aan te vragen en 
wijzigingen in uren of contracten door te geven. 
Dit doet uw kinder opvanginstelling of het 
gastouderbureau. De financiering biedt u ook 
meer zekerheid, omdat DUO gebruik maakt van 
uw vastgestelde inkomen. U hoeft niet meer uw 
inkomen vooraf in te schatten of een verande-
ring van uw inkomen door te geven. Het aantal 
verrekeningen achteraf neemt hierdoor fors af. 
Het vastgestelde inkomen is al bekend bij de 
overheid en hoeft u dus niet zelf door te geven.



Wat is uw vastgestelde inkomen? 
DUO berekent uw ouderbijdrage op basis van uw vastgestelde 
inkomen. Als u bijvoorbeeld in 2018 gebruik maakt van de kinder-
opvang, bepaalt DUO uw bijdrage op basis van uw inkomen uit 
2016. Bent u er fors in inkomen op achteruit gegaan, bijvoorbeeld 
omdat u minder bent gaan werken? Dan kunt u bij DUO een 
herberekening van uw bijdrage aanvragen. 
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Waarom wil het kabinet overgaan op een 
nieuwe financiering?
De nieuwe financiering wordt eenvoudiger voor ouders. De huidige 
kinderopvangtoeslag is ingewikkeld, waardoor 82 procent van de 
ouders ruim een jaar later nog bedragen terugkrijgt of moet 
nabetalen. U heeft al die tijd geen zekerheid over hoeveel u precies 
aan kinderopvang kwijt bent. Het nieuwe systeem gaat uit van een 
vastgesteld inkomen en maakt het mogelijk om wijzigingen, 
bijvoorbeeld extra afgenomen uren, per maand te verwerken.  
U heeft daardoor meer zekerheid over de kosten van de kinderop-
vang. Het aantal nabetalingen en terugvorderingen zal afnemen. 
Ook wil het kabinet de financiering minder gevoelig maken voor 
fouten en fraude.

Wat gebeurt er de komende tijd?  

In de komende tijd wordt gewerkt aan een wetsvoorstel voor de 
nieuwe financiering. Het is de bedoeling dat de nieuwe financiering 
op 1 januari 2018 start. De Tweede en Eerste Kamer moeten nog 
besluiten over de nieuwe financiering.


