
              
 

   
 

 

Aan: de Leden van de Tweede Kamer – Commissie Kinderopvang 

 

Betreft: Maximaal te vergoeden uurtarief 2022 

 

Utrecht, 12 november 2021 

 

Geachte Leden van de Tweede Kamer, 

Op 29 november aanstaande vindt het debat plaats over de begroting van SZW. In vervolg op onze 

eerdere brief vragen wij als vertegenwoordigers van ouders en werkgevers in de kinderopvang, uw 

aandacht voor een zeer zorgwekkende ontwikkeling. Hierbij worden vooral kinderen van ouders met 

de laagste inkomens, toch al sterk ondervertegenwoordigd bij het gebruik van kinderopvang, 

getroffen. 

Per 1 januari 2022 wordt de koppeling gewerkte uren in de Buitenschoolse Opvang verruimd. Tot op 

heden is het zo dat ouders voor 70% van het aantal gewerkte uren van de minst werkende ouder 

aanspraak kunnen maken op kinderopvangtoeslag. Dat gaat net als in de dagopvang per 1 januari 

2022 naar 140%. Het kabinet heft hiermee de belemmering bij ouders die in de avonden/weekenden 

werken op. Zij krijgen namelijk op dit moment slechts 70% van hun gewerkte uren vergoed. Deze 

maatregel wordt gedekt door een verhoging van de eigen bijdrage van alle ouders.  

Het maximum uurtarief dat de overheid vergoedt, wordt per 1 januari 2022 met slechts 0,51% 

verhoogd. De jaarlijkse kostenprognose voor de kinderopvang (28 september 2021, zie bijlage) toont 

echter aan dat vooral door hogere loonkosten de uurprijs met 2,9% zal stijgen. Door de verhoging 

van de eigen bijdrage van ouders in combinatie met de niet-kostendekkende verhoging van het door 

de overheid voorgestelde maximum uurtarief per januari 2022, ontstaat er voor ouders een dubbel 

negatief effect.   

De afgelopen jaren is het door de overheid vastgestelde uurtarief al niet kostendekkend gebleken. 

Veel kinderopvangorganisaties zijn genoodzaakt een hoger uurtarief te vragen, dan het uurtarief dat 

door de overheid wordt vergoed. In veel gevallen zullen kinderopvangorganisaties in 2022 de 

werkelijke kostenstijging aan ouders doorberekenen. Dit gegeven in combinatie met de verhoging 

van de eigen bijdrage die ouders moeten betalen, heeft een sterk negatief effect op de 

toegankelijkheid voor met name ouders met de laagste inkomens.  

Het steeds groter wordende gat tussen de door de overheid vergoede maximum uurprijs en de 

uurprijs die ouders daadwerkelijk moeten betalen, is er debet aan dat met name de ouders met de 

laagste inkomens een veel hogere eigen bijdrage betalen dan de overheid heeft beoogd. Het 

volgende rekenvoorbeeld maakt dit inzichtelijk. De eigen bijdrage van ouders in de laagste 

inkomenscategorieën bedraagt 4%. Dit betekent dat ouders bij de in 2022 bij de door de overheid 

vergoede uurprijs € 8,50 voor dagopvang, een eigen bijdrage € 0,34 betalen. Wanneer we echter 

uitgaan van een uurprijs die 3% boven het maximaal te vergoeden uurtarief ligt, betalen de ouders 

een eigen bijdrage van € 0,55. Een stijging van maar liefst 60%. Zie ook de grafische weergave 

hieronder.  

 



              
 

   
 

 

In de buitenschoolse opvang zullen de tarieven in 2022 in veel gevallen wel tot € 1,00 boven het 

door de overheid maximaal te vergoeden uurtarief van € 7,31 liggen. Dat betekent dat de eigen 

bijdrage van ouders afgerond niet op € 0,29 per uur maar op € 1,29 per uur uitkomt. Ruim vier keer 

zo hoog als op basis van de door de overheid gehanteerde staffel bij de kinderopvangtoeslag mag 

worden verwacht.  

 

 

 

In een tijd waarin er maatschappij breed sprake is van ernstige arbeidsmarkt tekorten werkt het zeer 

contraproductief om de toegang tot de kinderopvang te beperken. Waar het gaat om kind-

ontwikkeling en arbeidsparticipatie, valt misschien wel de grootste winst te behalen in de groep die 

door deze maatregelen het hardst worden getroffen.  

  



              
 

   
 

 

Wij verzoeken u als partijen dan ook met klem om de uurprijs met een reëel percentage te laten 

stijgen. In de bijlage treft u een rapport aan van Ayit consultancy. Dit rapport maakt duidelijk dat een 

stijging van de maximaal door de overheid te vergoeden uurprijs met 2,9% voorkomt dat de eigen 

bijdrage van de laagste inkomens nog verder stijgt.  

In de verkiezingsprogramma's van veel politieke partijen zijn verwachtingen gewekt over het sterk 

verbeteren van de financiële toegankelijkheid van de kinderopvang. In dat licht zou het 

onbegrijpelijk zijn dat in 2022 de financieel meest kwetsbare groep ouders veel meer gaat betalen 

voor kinderopvang. Wij doen als ouders en werkgevers een dringend beroep op uw Kamer om met 

een extra inzet van circa 100 miljoen dit te voorkomen.  

Met vriendelijke groet, 

Loes Ypma (Voorzitter Branchevereniging Maatschappelijke Kinderopvang) 

m: 06 -14 89 62 77   

e: ypma@bmko.nl  

Gjalt Jellesma (Voorzitter, Belangenorganisatie Ouders in Kinderopvang) 

m: 06-24 68 02 46 

e: g.jellesma@boink.info  

Marjet Winsemius (Directeur, Voor Werkende Ouders) 

m: 06-46 00 44 37 

mwinsemius@voorwerkendeouders.nl  

Emmeline Bijlsma (Directeur Brancheorganisatie Kinderopvang) 

m: 06 – 28 47 21 75 

e: emmeline@kinderopvang.nl  
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