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Veel onzekerheden

Prognoses complexer 
dan ooit



Veel onzekerheden

• Cao Kinderopvang 2023
• Kinderopvangtoeslag (KOT) 2023
• Energietarieven
• Inflatie
• Arbeidsmarkt



Cao Kinderopvang 2023

• De huidige cao loopt af per 31/12/2022
• Op 13 september vond de startbijeenkomst plaats. Namens de 

werkgevers voeren Brancheorganisatie Kinderopvang (BK) en 
Branchevereniging Maatschappelijke Kinderopvang (BMK) de cao-
onderhandelingen. Voor de medewerkers zijn dit FNV Zorg & Welzijn 
en CNV Zorg & Welzijn.

• Data cao-onderhandelingen
• maandag 3 oktober (eerste onderhandelingsdag)
• maandag 31 oktober (tweede onderhandelingsdag)
• dinsdag 22 november (derde onderhandelingsdag)
• donderdag 8 december (vierde onderhandelingsdag)

Het proces



Cao Kinderopvang 2023
De actualiteit



Cao Kinderopvang 2023
De inzetbrief van de FNV

https://www.fnv.nl/getmedia/47739d0a-e627-47ea-9fdb-
5a418419eb22/Inzetbrief-cao-Kinderopvang-2023-FNV.pdf



Kinderopvangtoeslag (KOT) 2023
Ontwerpbesluit 7 juni 2022

https://assets.kinderopvang.nl/p/393216/none/
bijlage-1-besluit-kinderopvangtoeslag-2023.pdf

Maximaal te 
vergoeden uurtarief

2022 2023 Wijziging

Dagopvang (incl.
peuterspeelzaal)

€ 8,50 € 8,97 + 5,58%
(2022: + 0,51%)

BSO € 7,31 € 7,72 + 5,58%
(2022: + 0,51%)

Gastouderopvang € 6,52 € 6,73 + 3,22%
(2022: + 0,51%)

• Koppeling gewerkte uren (KGU) vervalt vanaf 2023 
(2022: toeslag voor maximaal 140% van het aantal uur
dat de minst-werkende ouder werkt)

• Maximaal 230 uur per kind per kalendermaand
(ongeacht aantal gewerkte uren)



Kinderopvangtoeslag (KOT) 2023
Oproep cao-partijen 19/9/2022: verhoging KOT

https://assets.kinderopvang.nl/p/393216/none/Opro
ep-cao-partijen-kinderopvang-verhoging-KOT.pdf



Energietarieven

https://www.cbs.nl/nl-
nl/cijfers/detail/84672NED

Tariefstijging in 15 
maanden:
• Aardgas: + 633%
• Elektriciteit: + 545%



Energietarieven
Ook prijsplafond voor bedrijfsleven?



Inflatie
Elke maand hoger



Arbeidsmarkt

https://azwstatline.cbs.nl/#/AZW/nl/data
set/24136NED/table?dl=6E95C

https://open.overheid.nl/repository/ronl-
3f2e5998771c7316354f251fcef7f4e2cbf47588/1/pdf/bijlage-1-
rapport-arbeidsmarktprognose-kinderopvang.pdf



Prognoses complexer dan ooit



Prognoses complexer dan ooit
AYIT-prognose juli 2022

14
14

?

Huisvestingskosten:
• Jaarlijkse indexatie o.b.v. CPI 

(jaarmutatie CPI augustus ‘22: 12,0%)
• Aflopende huurcontracten leiden vaak

tot forse stijging
Energiekosten: +50 tot +300% (en hoger!)
Inflatie:
• Verwachte inflatie 2023 (o.b.v. MEV 

aug.2022): 4,3%
• 2022: 9,9% (correctie doorvoeren i.v.m. te 

lage inschatting t.b.v. huidige tarief?)

Geen kostenstijging a.g.v. noodzakelijke inzet
uitzendkrachten/zzp’ers meegenomen
(“effect arbeidsmarktkrapte”)



Prognoses complexer dan ooit
AYIT-prognose, update 27 september 2022

Huisvestingskosten en energiekosten niet separaat
benoemd. Als onderdeel van “overige kosten”.

Correctie inflatie 2022
• Prognose Ayit 2022: 1,8%
• Werkelijke inflatie 2022: 11,4% (MEV2023, CPB)

2,7% O.b.v. weging van overige kosten van 28% 
(Ayit), leidt dit tot additionele
kostenstijging van 0,28 * (11,4 -/- 1,8) = 2,7


