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De Belastingdienst keerde in 2017 ruim 2,3 miljard euro aan 
kinderopvangtoeslag uit. Huishoudens ontvingen gemiddeld 
ongeveer 4.000 euro. Hiermee werd gemiddeld 69 procent 

van hun declarabele opvangkosten vergoed, een verruiming ten opzichte 
van 2016 toen gemiddeld 67 procent vergoed werd. Het percentage van 
de opvangkosten dat vergoed werd, verschilt echter sterk per inkomens-
groep. De kinderopvangtoeslag wordt gefinancierd uit werkgeversbij-
dragen en uit de algemene middelen. Ouders dragen zelf ook bij aan de 
opvangkosten, en deze bijdrage is hoger naarmate hun toetsingskomen 
(het totaal van het belastbare  inkomen in box 1, 2 en 3) hoger is. Om het 

toetsingsinkomen van ouderparen te bepalen, worden de inkomens van 
de partners samengevoegd. 
De verplichte ouderbijdrage (exclusief de niet declarabele kosten) 
 varieerde van gemiddeld 550 euro in de lagere inkomensgroepen tot 
gemiddeld 3.500 euro in de hoogste inkomensgroep. Ouders in de hoog-
ste inkomensgroep betaalden de hoogste bijdrage omdat zij enerzijds een 
relatief klein deel van de opvangkosten vergoed krijgen en anderzijds de 
hoogste kosten hadden –  in 2017 gemiddeld 7.200 euro. In de laagste 
 inkomensgroepen bedroegen deze kosten ongeveer 6.000 euro. 
Voor huishoudens in de laagste inkomensgroepen compenseerde de toe-
slag ongeveer 90 procent van de opvangkosten; in de hoogste inkomens-
groep was dat gemiddeld 51 procent. Toch profiteerden vooral ouders in 
deze inkomensgroep van de verruiming in 2017. In 2016 compenseerde 
de toeslag gemiddeld 46 procent van de kosten in de hoogste inkomens-
groep. Dit komt omdat de vaste voet verhoogd werd van 23,8 naar 33,3 
procent, zodat ook de hoogste inkomens minimaal een derde van de 
opvangkosten vergoed kregen. 
Ook voor de andere inkomensgroepen werden de toeslagpercentages 
in 2017 iets verruimd. Het gemiddelde inkomen in deze groepen steeg 
echter ook, waardoor ouders in een hogere trede van de kinderopvang-
toeslagtabel terecht konden komen. Per saldo bleef het percentage van 
de opvangkosten dat vergoed werd via de toeslag hierdoor onveranderd 
in de laagste inkomensgroepen. In de middengroepen leidde de stijging 
van het inkomen ertoe dat ouders een kleiner deel van de opvangkosten 
vergoed kregen dan in 2016. ■ BART HUYNEN (CBS)

Vergoeding kinderopvang stijgt voor hoogste inkomens economie & samenleving

openbare financiën

Het dagelijkse cashmanagement voor de Nederlandse Staat 
wordt gedaan door het Agentschap. Een van de instrumen-
ten die het Agentschap daarbij tot zijn beschikking heeft, 

is de mogelijkheid om staatsleningen voortijdig terug te kopen, de 
 zogenaamde buyback. Opvallend is dat dit instrument vanaf 2017 veel 
minder gebruikt wordt.
Buybacks kunnen worden gebruikt om toekomstige aflossingen te 
spreiden en zo aflossingspieken te verlagen. Dit is wenselijk, omdat 
grote negatieve uitschieters in het kassaldo duur kunnen zijn: als op 
één bepaalde dag een groter bedrag moet worden gefinancierd, neemt 

het financieringsrisico toe. Daarnaast is het financieren van een groter 
bedrag op één dag altijd duurder voor het Agentschap. 
De terugkoop van staatsleningen kan ook gebruikt worden om de finan-
cieringsbehoefte van de Nederlandse Staat over de jaren heen te stu-
ren. Die financieringsbehoefte neemt in beginsel toe in het jaar waarin 
de buyback gedaan wordt. Als een buyback echter voor hetzelfde jaar 
plaatsvindt, wordt de financieringsbehoefte alleen binnen het jaar naar 
voren gehaald. 
Een buyback wordt doorgaans alleen gedaan als investeerders bereid 
zijn hun stukken te verkopen tegen een voor het Agentschap aanvaard-
bare prijs. Het is bovendien enkel toegestaan om staatsleningen terug te 
kopen met een resterende looptijd van minder dan 24 maanden en een 
minimaal uitstaand volume van tien miljard euro, om zo de liquiditeit op 
de secundaire markt te waarborgen. 
De figuur laat zien dat het Agentschap tot 2016 tien tot elf miljard euro 
per jaar aan Nederlands schuldpapier heeft teruggekocht, voorname-
lijk leningen die in de jaren erna zouden aflopen. Sinds 2017 is er een 
dalende trend te zien. De belangrijkste oorzaak van deze afname is dat 
de Europese Centrale Bank in 2016 heeft besloten om ook leningen met 
een looptijd van 12–24 maanden op te kopen. Daardoor is de vraag naar 
staatsleningen met een resterende looptijd korter dan twee jaar toegeno-
men en de prijs gestegen. Daarnaast waren er in 2017 en 2018 minder 
overschotten in het kassaldo waardoor er ook minder behoefte was om 
deze overschotten weg te werken door het opkopen van staatsleningen. 
■ VERA BOOTS (MINISTERIE VAN FINANCIËN)

Nederlandse Staat koopt minder leningen terug 
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