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Betreft Publicatie Bezuinigingen Kinderopvangtoeslag

Geachte mevrouw Stuiveling

Op 1 mei heeft u mij de concept-pubicatie en het concept-achtergronddocument
aangeboden van het onderzoek naar de aanpassingen in de kinderopvangtoeslag.
U hebt mij in de gelegenheid gesteld daarop te reageren. Met belangstelling heb
ik kennis genomen van de uitkomsten van uw onderzoek. In deze brief geef ik u,
mede namens de minister van Financiën, mijn reactie.

Algemeen
Het kabinet onderschrijft het belang van het monitoren van de effecten van
bezuinfgingsmaatregelen en het informeren van de Tweede Kamer hierover. De
verantwoording over bezuinigingsmaatregelen verloopt primair via de reguliere
begrotingsstukken. In aanvulling hierop stelt het ministerie van Veiligheid en
Justitie jaarlijks een Rijksbreed Wetgevingsoverzicht op waarmee inzicht gegeven
wordt in de voortgang van de bezuinigingsoperatie van het kabinet. Het kabinet is
positief over de bijdrage die u door middel van aanvullend onderzoek levert aan
het inzichtelijk maken van de voortgang en effecten van bezuinigingen. Deze
publicatie leveft ook bruikbare informatie voor de beleidsdoorlichting van artikel 7
kinderopvang die rond de zomer van 2015 wordt afgerond.

Gerealiseerde besparing
In uw onderzoek wordt geconstateerd dat de uitgaven aan kinderopvangtoeslag
cumulatief in 2012 en 2013 met € 536 miljoen meet zijn gedaald dan destijds bij
de bezuinigingsopdtacht wetd beoogd. 1k teken hierbij aan dat de uitgaven voor
de kinderopvangtoeslag in be!angrijke mate worden bepaald door macro
economische en maatschappelijke ontwikkelingen. Hietdoor is het in de praktijk
niet altijd mogelijk om het gelsoleerde effect van een bezuinigingsmaatregel weer
te geven. Zoals ik eerder aan de Tweede Kamer heb gemeld1 heeft de
tegenvallende economische ontwikkeling in de afgelopen jaren met een oplopende
werkloosheid g&eid tot een daling in het gebtuik van kindetopvang. Daatnaast
passen ouders, als gevoig van de stapeling van maatregelen in de kfnderopvang,
het gebruik van kinderopvang eerdet en sterket aan dan aanvankelijk werd
verondersteld.

1 Kamerstukken 2012/2013, 31322 nr. 214
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In uw publicatie verwijst u naar het Verantwoordingsonderzoek SZW 2013. Hierin
wordt geconctudeerd dat ondanks de dating in de uitgaven aan kinderopvang het
systeem van de maximum uurprijs Ieidt tot onnodig hoge uitgaven aan Datum
kinderopvang voor de overheid. 1k wijs u er oak in deze reactie op dat in de
systematiek van de kinderopvangtoeslag ervoor is gekozen om de kosten te M1
vergoeden tot aan de maximum uurprijs, waarbij het aantal uren 1at wordt Onze referentie

2014-0000065235vergoed afhankelijk is van het aantal gewerkte uten. 1k heb eerder aan de
Tweede Kamer gemeld dat deze systematiek ouders kan stimuleren een contract
met veel uren tegen een lage uurprijs af te sIuiten11. Tevens heb 1k in mijn
eerdere reactie aangegeven dat ik wet zie dat de markt als gevoig van crisis en
bezuinigingen meet is gaan inspelen op de vraag van ouders. Er warden steeds
meet contracten voor minUet weken aangeboden tegen een redelijke prijs random
de maximum uutprijs. 1k heb bij het verantwoordingsondetzoek aangegeven dat
ik het effect van de maximum uurprijs op het gebtuik van kindetapvang nag eens
kritisch zal bekijken. Dit zal ik meenemen bij de beleidsdoortichting van artiket 7.

1k wil ook nag expliciet reageren op de potentiele besparing van € 110 tot € 410
miljoen die zawel in deze publicatie als in het verantwaordingsonderzoek
genoemd wotdt. 1k wijs etap dat in de berekening geen rekening wordt gehouden
met het felt dat er reeds contracten voot mindet weken en uten aangebaden en
afgenomen warden. Deze ontwikkeling Ieidt nu at tot tagere kosten en dit is reeds
vetwerkt in de uitgaven aan kinderopvangtoeslag. Daarnaast wotdt bij de
doarrekening in het vetantwootdingsonderzoek een aantal aannames gedaan over
de doetgtoep en de toeslag die deze groep nu krijgt. Naat mijn mening zijn deze
aannames niet juist. Bij de besparingspotentie wordt bijvoorbeetd niet uitgegaan
van de daadwerkelijke uitgaven aan kindetopvang.

Informatie via begroting en jaarverslag
In uw publicatie beveelt u aan om etvoot te zorgen dat, in ieder geval vaor de
belangrijkste bezuinigingsmaatregelen in de jaarverslagen inzicht wordt gegeven
in de reatisatie en gevotgen van de bezuinigingen, inclusief de beleldsmatige
conclusies die het kabinet hieraan wenst te verbinden. Dit is voot het kabinet
aanteiding om hier in het vervoig meet aandacht aan te besteden. Het uitgebteid
in beeld brengen van maatschappelijke effecten is niet goed mogelijk, maar in de
vetantwoording kan wet meet aandacht besteed warden aan de invlaed van
beleidsmaatregelen op de uitgaven aan kinderopvangtoeslag. De ketncijfers over
het gebtuik van kinderopvang die reeds gepubticeerd warden in het jaarvetslag
kunnen hierbij als uitgangspunt dienen.

Hoogachtend,
de Minister van Sociate Zaken
en Werkgelegenheid,

L.F. Assch

[1] Kamerstukken 2012/2013, 31322 nr. 201
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