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Uitkomsten


Uit de MKBA blijkt dat kinderopvang een belangrijke economische meerwaarde voor de
samenleving heeft



Bezuiniging op de huidige kinderopvangsubsidies leidt tot een daling van de arbeidsparticipatie
van vrouwen en daarmee tot een daling van de totale welvaart



Gericht investeren in de kwaliteit van opvang heeft vergaande positieve effecten: een hoger
opleidingsniveau van kinderen, met als gevolg een hogere productie en hogere totale welvaart



Het grootste maatschappelijk rendement wordt behaald door gerichte besparingen en gerichte
investeringen in de kinderopvang te combineren

Wie betaalt de rekening?


In de pure bezuinigingsalternatieven betalen ouders de rekening en gaan de overige
belastingbetalers erop vooruit



De pure kwaliteitsalternatieven leggen juist de rekening bij de overige belastingbetalers neer.
Alle voordelen komen bij de kinderen en hun ouders terecht



In een combinatie van kostenbesparing en kwaliteitsinvestering betalen ouders de rekening,
maar gaan kinderen en overige belastingbetalers erop vooruit. Ouders betalen dus zelf de
investering in hun kinderen. Deze verdeling is relatief gezien het meest evenwichtig

Meer informatie


Het rapport De Waarde van kinderopvang is te downloaden op de websites van SEO en de
opdrachtgevers
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Inhoud




8 beleidsalternatieven doorgerekend
o

4 varianten gericht op bezuiniging op kindregelingen

o

3 varianten gericht op investering in kwaliteit

o

1 variant met een combinatie van kostenbesparing en kwaliteitsinvestering

De combinatievariant levert het grootste maatschappelijke rendement op

Per variant
Bezuinigen op kindregelingen

Investeren in kwaliteit

Combinatievariant



Bezuiniging van € 650 miljoen op de
kinderopvangtoeslag geeft een negatief
rendement (€ 50 – 350 miljoen per jaar).
De arbeidsparticipatie van voornamelijk
vrouwen zal dan sterk dalen. Als de
daarmee gewonnen vrije tijd in geld wordt
uitgedrukt komt het resultaat ongeveer
neutraal uit





Afschaffing van de kinderopvangtoeslag
geeft een negatief rendement van € 500
miljoen tot 1,5 miljard per jaar. Ook meer
productieve ouders zullen zich dan
terugtrekken van de arbeidsmarkt








Bezuiniging via de beperking van de
inkomensafhankelijke combinatiekorting
(ICK) met € 650 miljoen per jaar geeft een
resultaat dat in materiële termen
gunstiger is dan een bezuiniging op de
kinderopvangtoeslag. Bovendien is het
gunstiger voor de arbeidsparticipatie




Bezuiniging van € 1,8 miljard op de
kinderbijslag en op fiscale stimulansen
voor moeders, vallen neutraal tot positief
uit (€ 100 miljoen). De participatie van
moeders met een partner daalt, van
alleenstaande ouders en mensen zonder
kinderen stijgt de participatie

Gekeken is naar de economische gevolgen
van het vrij toegankelijk maken
kinderopvang voor kinderen van 2,5 – 4
jaar, opvang met een
ontwikkelingsgerichte component en
uitvoering daarvan door
kinderopvangorganisaties met beter
opgeleide medewerkers
Ook is gekeken naar de gevolgen van het
invoeren van een jaar betaald
ouderschapsverlof, of van drie maanden
ouderschapsverlof
Deze investeringen blijken vooral te lonen
voor kinderen in achterstandssituaties, die
door betere opvang achterstanden
inlopen. Dit leidt vervolgens tot meer
productie, betere inkomens en daardoor
hogere maatschappelijke baten uit
belastinginkomsten in de toekomst.
De kosten zijn uiteindelijk groter dan de
baten: ouderschapsverlof leidt tot
productieverliezen

Combinatie van kostenbesparing en
kwaliteitsinvestering


investeren in de kwaliteit van
kinderopvangmedewerkers



opvang met een
ontwikkelingsgerichte
component voor kinderen van
2,5 tot 4 jaar



geen uitbreiding van het
ouderschapsverlof



opvang niet vrij toegankelijk
voor kinderen niet-werkende
ouders



belastingvoordeel via beperking
inkomensafhankelijke
combinatiekorting met € 650
miljoen per jaar verkleinen voor
werkende ouders



Positief rendement van € 145 miljoen
in materiële termen



Rendement zelfs € 315 miljoen als
rekening wordt gehouden met de winst
aan vrije tijd van de ouders die zich
terugtrekken van de arbeidsmarkt

