Ontwerpbesluit van
tot wijziging van het Besluit kinderopvangtoeslag in verband met de indexatie van de
toetsingsinkomens en de maximum uurprijzen voor de dagopvang, buitenschoolse
opvang en gastouderopvang 2021
Op de voordracht van de Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
van
, nr.
,
gedaan mede namens de Staatssecretaris van Financiën - Toeslagen en Douane;
Gelet op de artikelen 1.8, eerste lid, en 1.9, eerste lid, van de Wet kinderopvang;
De Afdeling advisering van de Raad van State gehoord (advies van);
Gezien het nader rapport van de Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
van [niet invullen], uitgebracht mede namens de Staatssecretaris van Financiën Toeslagen en Douane,
HEBBEN GOEDGEVONDEN EN VERSTAAN:
Artikel I
Het Besluit kinderopvangtoeslag wordt als volgt gewijzigd:
A
Artikel 4, eerste lid, komt te luiden:
1. De maximum uurprijs bedraagt voor:
a. dagopvang € PM1;
b. buitenschoolse opvang € PM; en
c. gastouderopvang € PM.
B
Artikel 8, derde lid komt te luiden:
3. Indien het toetsingsinkomen, bedoeld in artikel 6, € PM, of meer bedraagt, ontvangt
de ouder voor de kosten van de kinderopvang van het eerste kind, bedoeld in artikel 3,
een kinderopvangtoeslag waarvan de hoogte 33,3 procent van die kosten betreft.
C
De bedragen worden ingevuld op basis van het CEP dat het CPB eind maart 2020 publiceert. De
bedragen en de in de nota van toelichting genoemde cijfers zijn op dit moment nog niet bekend.
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Bijlage I, behorende bij artikel 6 van het Besluit kinderopvangtoeslag, wordt vervangen
door de bijlage behorende bij dit besluit.
Artikel II
Dit besluit treedt in werking met ingang van 1 januari 2021.
Lasten en bevelen dat dit besluit met de daarbij behorende nota van toelichting in
het Staatsblad zal worden geplaatst.

De Staatssecretaris van Sociale Zaken
en Werkgelegenheid,

T. van Ark

De Staatssecretaris van Financiën - Toeslagen en Douane,

A.C. van Huffelen

Bijlage, behorende bij artikel I, onderdeel C.
Bijlage I, behorende bij artikel 6 van het Besluit kinderopvangtoeslag

Tabel

NOTA VAN TOELICHTING
I ALGEMEEN DEEL
1. Inleiding
In dit besluit worden de maximum uurprijzen en toetsingsinkomens van de
kinderopvangtoeslag geïndexeerd.
2. Wijzingen kinderopvangtoeslag 2021
2a Indexering maximum uurprijzen kinderopvangtoeslag
Jaarlijks worden de maximum uurprijzen van de kinderopvangtoeslag met ingang van 1
januari geïndexeerd. De indexatie is een gewogen gemiddelde van de ontwikkeling van
de loonvoet bedrijven (80%) en de ontwikkeling van de consumentenprijsindex (20%).
De indexering voor 2021 is gebaseerd op een correctie van de indexering in 2020 (PM2%) doordat de verwachte loon- en prijsontwikkeling voor dat jaar naar PM is
bijgesteld en de bovengenoemde loon- en prijsontwikkeling voor 2021 (PM%). Dit
betekent dat de maximum uurprijzen worden verhoogd met PM% als gevolg van de
indexering. In tabel 1 is te zien tot welke maximum uurprijzen dit leidt.
Tabel 1. Maximum uurprijs voor verschillende soorten opvang
Maximum uurprijs
2020
2021
Dagopvang
8,17
PM
Buitenschoolse opvang
7,02
PM
Gastouderopvang
6,27
PM

2b Indexering toetsingsinkomens inkomensgroepen
Ook de toetsingsinkomens van de inkomensgroepen worden jaarlijks met ingang van 1
januari geïndexeerd. Het indexeringspercentage voor de toetsingsinkomens is een
gewogen gemiddelde van de procentuele ontwikkeling van de contractlonen in de
marktsector, de premie gefinancierde sector en de gesubsidieerde sector en bij de
overheid, zoals geraamd voor 2021 in het CEP. Het indexeringspercentage voor 2021
bedraagt PM%. Dit is verwerkt in de kinderopvangtoeslagtabel 2021 in bijlage I,
behorende bij artikel 6 van het Besluit kinderopvangtoeslag.
3. Financiële consequenties
Indexering van de toetsingsinkomens met de gemiddelde contractloonmutatie (PM%) is
naar verwachting budgettair neutraal omdat door indexering de gemiddelde
inkomensontwikkeling wordt verwerkt in de inkomensklassen. Dit betekent dat ouders
gemiddeld genomen in dezelfde inkomensklasse blijven. Daarnaast worden de maximum
uurprijzen conform de geldende regelgeving geïndexeerd. De bruto-uitgaven
kinderopvangtoeslag zijn circa € PM miljard. De kosten van indexatie (PM%) in 2021
bedragen circa € PM miljoen. Aangezien het de reguliere indexering betreft, is dit bedrag
al onderdeel van de Rijksbegroting.
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De bedragen worden ingevuld op basis van het CEP dat het CPB eind maart 2020 publiceert. De

bedragen en de in de nota van toelichting genoemde cijfers zijn op dit moment nog niet bekend.

4. Inkomenseffecten
Door de indexatie loopt de kinderopvangtoeslag in de pas met de gemiddelde loon- en
prijsontwikkeling in de economie, zodat deze ontwikkelingen via de kinderopvangtoeslag
gemiddeld geen inkomenseffecten geven.
5. Uitgebrachte adviezen
PM: Uitvoeringstoets Belastingdienst
6. Gevolgen regeldruk
Deze wijziging van het Besluit kinderopvangtoeslag heeft geen gevolgen voor de
regeldruk van bedrijven, burgers en uitvoerende professionals. (PM: reactie van de ATR)
7. Uitkomsten internetconsultatie
Het onderhavige besluit is vier weken opengesteld voor internetconsultatie. De
consultatie heeft geleid tot PM reacties.
PM
8. Resultaten voorhangprocedure
Dit besluit is op PM aangeboden3 aan de voorzitter van de Eerste en Tweede Kamer voor
de op grond van artikel 3.4 van de Wet kinderopvang verplichte voorhangprocedure van
vier weken. PM: uitkomst voorhangprocedure.
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PM verwijzing

II ARTIKELSGEWIJS
Artikel I, onderdeel A
Artikel 4, eerste lid, van het Besluit kinderopvangtoeslag bevat de maximum uurprijzen
voor de dagopvang, de buitenschoolse opvang en de gastouderopvang. Op grond van
artikel 5 van het Besluit kinderopvangtoeslag worden jaarlijks de maximum uurprijzen
van de kinderopvangtoeslag geïndexeerd. De indexatie is een gewogen gemiddelde van
de ontwikkeling van de loonvoet bedrijven (80%) en de ontwikkeling van de
consumentenprijsindex (20%). Met artikel I, onderdeel A, van dit besluit, zijn de
geïndexeerde maximum uurprijzen voor 2021 vastgesteld.
Artikel I, onderdeel B
In artikel 8, derde lid, van het Besluit kinderopvangtoeslag is vastgelegd vanaf welk
toetsingsinkomen de ouder voor de kosten van kinderopvang van het eerste kind een
kinderopvangtoeslag ontvangt waarvan de hoogte 33,3 procent van die kosten bedraagt.
Waar in 2020 ouders met een toetsingsinkomen vanaf € PM en hoger
kinderopvangtoeslag krijgen ter hoogte van de vaste voet, wordt deze inkomensgrens in
2021 verhoogd naar € PM.
Artikel I, onderdeel C
Met artikel I, onderdeel C, wordt bijlage I behorende bij het Besluit kinderopvangtoeslag
vervangen door de bijlage behorende bij dit besluit.
Artikel II
Dit besluit treedt in werking met ingang van 1 januari 2021, zijnde de aanvang van een
nieuw berekeningsjaar.
Deze nota van toelichting is door de Staatssecretaris van Sociale Zaken en
Werkgelegenheid ondertekend mede namens de Staatssecretaris van Financiën Toeslagen en Douane.

De Staatssecretaris van Sociale Zaken
en Werkgelegenheid,

T. van Ark

