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Onderwerp: Kinderopvang in Nederland 

 

Geachte heer Asscher, 

 

Met ontsteltenis hebben wij kennis genomen van een uitzending van De Slag om 

Nederland1 , 21 januari 2013 

 

De crèches en naschoolse opvang zijn het afgelopen jaar vaak in het nieuws 

geweest. De crisis slaat toe, de overheid heeft minder geld.  Werkende ouders 

moeten nog meer gaan betalen voor de kinderopvang.  Kinderdagverblijven 

moeten sluiten of fuseren om diverse redenen, waaronder ook het teruggelopen 

van het  aantal kinderen.  

 

Teruglopen van het aantal kinderen heeft te maken met het feit dat er minder 

kinderen geboren worden, maar ook met het feit dat ouders het niet meer 

kunnen betalen en naar andere oplossingen zoeken (o.a.  hun kinderen bij 

grootouders, of gastouderschap onderbrengen).  

 

Maar wat nu als je als ouder tot de ontdekking komt dat kinderopvang in 

Nederland lucratief is ( winst maken over de rug van ouders) en dat er 

schokkende feiten op tafel komen dat  gezonde  crèches in een klap onder 

enorme schulden gebukt gaan. 

 

Schokkend om te moeten constateren dat in Nederland het welzijn van het kind 

niet centraal staat. Schokkend om te moeten constateren dat lang niet alle 

problemen binnen de kinderopvang aan de crisis liggen en het teruglopen van 

het aantal kinderen, maar aan graaicultuur.  

 

                                                            
1 http://www.uitzendinggemist.nl/afleveringen/1320848 
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Schokkend om te moeten constateren dat directies van grote kinderopvang 

organisaties meewerken aan dergelijke misselijkmakende praktijken. 

 

Wij zijn verbolgen over het feit dat de overheid er  geen stokje voor steekt, dat 

dit zomaar over de ruggen van kinderen en hun ouders en pedagogische 

medewerkers  kan gebeuren. Geen gezonde bescherming voor onze kinderen op 

dit punt.  We hebben zoveel wetten en regels en dit kan zonder slag of stoot in 

Nederland?  

 

Onbegrijpelijk als je ook nog gaat beseffen dat als de buitenlandse investeerders 

winst maken, deze via slimme constructies worden geïnd in landen waar niet veel 

belasting betaald hoeft te worden. 

 

Als er winst gemaakt wordt, komt deze dus  niet ten goede aan ons eigen land, 

waar onze kinderen opgroeien, waar hun ouders hard moeten werken voor hun 

centen.  Belastinggeld over gemaakte winst in Nederland, gaat naar het 

buitenland.  Het schot gaat  dus ook achteraf voor de belastingdienst. En dat 

terwijl tegelijkertijd ouders minder  tegemoetkoming via aftrek van belasting 

terugkrijgen.  

 

Het is zo dat de overheid jaren geleden marktwerking gestimuleerd heeft. 

Is het dan de bedoeling dat buitenlandse investeerders winst halen uit onze 

kinderopvang en onze kinderen het onderspit moeten delven?  

 

Wij zijn bezorgd over de kwaliteit Van de kinderopvang en vragen ons af hoe het 

mogelijk is in Nederland dat kinderopvang in buitenlandse handen terecht komt.  

 

Wij willen u bij deze oproepen om dit soort malafide praktijken in de 

kinderopvang per wet te verbieden en een duidelijk wettelijk kader te schetsen 

die overnames van buitenlandse investeerders tot het verleden laat behoren.  

 

In afwachting van u reactie, 

Met vriendelijke groet, 

 

 

Ingrid Rouleaux, Initiator   

Levi van Dijk Teamlid 

Campagne Onze Kinderen zijn de Toekomst/Burgerinitiatief Christoffel Appèl 

 

*Willen wij  kinderen thuis en op school begeleiden in hun ontwikkeling om Geestelijk, 

lichamelijk en financieel in balans te zijn, zullen wij ouders, leraren en overheid het 

goede voorbeeld moeten geven en naleven.  

* Wij  verwijzen naar de ruim 2761 ondertekeningen in  het Burgerinitiatief Christoffel 

Appèl, waarin  het welzijn van elk kind centraal staat. 

http://www.onzekinderenzijndetoekomst.nl/christoffel-appel 
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