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Inleiding

In opdracht van de Brancheorganisatie Kinderopvang is in juli 2018 een prognose
voor de kostenontwikkeling van kinderopvang gemaakt door AYIT Consultancy,
in samenwerking met MTH Accountants en Adviseurs.1
De juli-prognose was gebaseerd op de op dat moment beschikbare informatie.
Nu de rijksbegroting 2019 op Prinsjesdag gepresenteerd is, kunnen de gevolgen
daarvan voor de kostenprognose in beeld gebracht worden. In deze Update
komen alleen de onderdelen van de prognose aan de orde, die aangepast zijn aan
de nieuwste gegevens. Voor de volledige prognose wordt verwezen naar het in
juli gepubliceerde document.
Aan het eind volgt – net als in de juli-versie - een samenvattende tabel.
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Veranderingen sinds juli 2018

2.1

Sociale lasten werkgevers

De totale premiedruk van de premies voor de werknemersverzekeringen en
volksverzekeringen gaat volgens de begroting van SZW en VWS in 2019 omhoog
van 18,89% naar 19,42%, een stijging van 0,53% van de loonkosten.2 De juli-versie
van de Kostenprognose ging uit van een effect van -1,0 tot 0%, gebaseerd op de
Juninota van het UWV. Net als vorig jaar is deze Juninota dus een slechte
voorspeller gebleken.

Kostenprognose 2019, AYIT & MTH, juli 2018. Deze notitie is via de website van de
Brancheorganisatie Kinderopvang te downloaden.
2 Het gaat hier om de premies WAO-Aof, WIA-Whk, Sectorfonds, WW-Awf en Zvw.
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AYIT Consultancy, www.ayit.nl
MTH Accountants & Adviseurs, www.mth.nl
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Inflatie

Voor de prognose van de kostenstijgingen voor overige kosten, zoals huisvesting,
energie, voeding en vervoer volgen wij de raming van het CPB van de inflatie voor
2019. Deze was in juli 2018 2,3% en is inmiddels bijgesteld tot 2,5%.3 Daarboven op
komt nog een klein effect van de stijging van de BTW op o.a. voeding per 1 januari
2019 van 6 naar 9%. Dit effect ramen wij op 0,1%. In totaal gaat het dan bij deze
rubriek dan om een stijging van 2,6%, 0,2% meer dan in de vorige prognose.
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IKK-maatregelen

Wat betreft de te verwachten kostenstijging als gevolg van de IKK-maatregelen,
is de situatie sinds juli van dit jaar niet veranderd. Er is aanvullend onderzoek
gedaan door het CBS4, maar dat heeft niet geleid tot een aanpassing van het
voorgenomen beleid.
De analyse in de juli-versie van deze Kostenprognose blijft dus ongewijzigd. Wel
is ervoor gekozen om ervan uit te gaan dat de kostenstijging als gevolg van de
IKK-maatregelen als % van de totale kosten berekend wordt en dus niet meer
gewogen hoeft te worden.

5

Totale kostenontwikkeling voor dagopvang en BSO

De prognose van de totale kostenontwikkeling voor volgend jaar is samengevat
in onderstaande tabellen, apart voor dagopvang en bso. Voor de onderbouwing
van de tabellen wordt verwezen naar de juli-versie van de Kostenprognose.
Kostenprognose dagopvang

laag

hoog

Effect CAO-maatregelen

3,56%

3,56%

Effect periodieke loonsverhoging

0,80%

1,30%

Effect in- en uitstroom

0,00%

0,30%

Effect pensioenpremie

0,10%

0,10%

Effect sociale lasten werkgever

0,53%

0,53%

4,99%

5,79%

Inflatie overige kosten

2,60%

2,60%

Loonkosten tellen voor 70% mee

3,49%

4,05%

Overige kosten tellen voor 30% mee

0,78%

0,78%

4,27%

4,83%

??

??

1,20%

1,60%

Totaal loonkostenontwikkeling

Subtotaal
Kostenstijging BKR 0-jarigen
Pedagogisch beleidsmedewerker
Subtotaal IKK
Totaal kostenontwikkeling dagopvang

3
4

??

??

5,47% + ??

6,43% + ??

CPB, Macro-economische Verkenning 2019.
Notitie aandeel 0-jarigen in kinderopvang, CBS, 5 september 2018.
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Kostenprognose BSO

laag

hoog

Effect CAO-maatregelen

3,56%

3,56%

Effect periodieke loonsverhoging

0,80%

1,30%

Effect in- en uitstroom

0,00%

0,30%

Effect pensioenpremie

0,10%

0,10%

Effect sociale lasten werkgever

0,53%

0,53%

4,99%

5,79%

Inflatie overige kosten

2,60%

2,60%

Loonkosten tellen voor 70% mee

3,49%

4,05%

Overige kosten tellen voor 30% mee

0,78%

0,78%

4,27%

4,83%

-3,00%

-1,00%

Totaal loonkostenontwikkeling

Subtotaal
Kostendaling BKR BSO
Pedagogisch beleidsmedewerker
Subtotaal IKK
Totaal kostenontwikkeling BSO

1,20%

1,60%

-1,80%

0,60%

2,47%

5,43%

Net als in juli is nog steeds van belang om de exacte prognose voor de
dagopvang vast te stellen op basis van onderzoek van de eigen organisatie. Voor
de BSO geldt een bandbreedte van de kostenstijging van 2,47% tot 5,43% ten
opzichte van het gemiddelde kostenniveau in 2018.5

19 september 2018
AYIT Consultancy (www.ayit.nl)
Netwerk Professionals Kinderopvang (www.npkov.nl)
MTH Accountants & Adviseurs (www.mth.nl)

De juli-prognose voor de dagopvang bedroeg 3,98% - 5,52% + BKR; voor de bso waren de
percentages 1,88% - 4,82%.
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