kinderopvangtoeslag in 2017 een stuk hoger
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Maximum uurprijzen 2017 in de kinderopvang bekend
Door de extra investering in de kinderopvangtoeslag en een dubbele indexering zijn de uurtarieven
die voor kinderopvang in 2017 maximaal worden vergoed, een stuk hoger.
De maximaal te vergoeden uurprijzen voor de dagopvang, buitenschoolse opvang en
gastouderopvang worden met 2,5 procent verhoogd.
De maximum uurprijs voor de dagopvang bedraagt in 2017 € 7,18 (dit is nu nog € 6,89). Voor de
buitenschoolse opvang wordt dit € 6,69 (is nu nog € 6,42) en voor de gastouderopvang wordt het €
5,75 (is nu nog € 5,52). Dit meldt minister Asscher (Sociale Zaken) in een uitgebreide brief over
kwaliteit en toegankelijkheid in de kinderopvang.
Kinderopvangtoeslag
De investering in kinderopvangtoeslag heeft vooral een gunstig effect voor midden- en hoge
inkomens. Voor hoge inkomens wordt het minimale toeslagpercentage in de eerste kindtabel,
verhoogd van 23,8 procent overheidsbijdrage naar 33,3 procent. Lagere inkomens krijgen de
kinderopvang al grotendeels vergoed. Dat is nu voor de laagste inkomens nog 93 procent, maar dit
wordt 94 procent.
Indexering
Ieder jaar worden de maximum uurprijzen geïndexeerd. Dit stelt kinderopvangorganisaties in staat
een constante kwaliteit van kinderopvang te bieden. In 2012 kon deze indexering vanwege
budgettaire redenen niet plaatsvinden. Minister Asscher maakt dit goed door in 2017 zowel de
indexering van 2012 als die van 2017 door te voeren. Dat betekent dat de maximaal te vergoeden
uurprijzen voor de dagopvang, buitenschoolse opvang en gastouderopvang met 2,5 procent worden
verhoogd.
Betaalbaarheid
Wat de oorzaken zijn van het lagere gebruik van kinderopvang door lagere inkomensgroepen, wordt
momenteel onderzocht door het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP). Is de betaalbaarheid alleen
een belemmerende factor voor deze groep of zijn er andere redenen? Minister Asscher schrijft aan
de Tweede Kamer dat de resultaten voor de zomer van 2016 bekend zijn.

