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De kinderopvangtoeslag is een bijdrage in de kosten van kinderopvang. Hoeveel kinderopvangtoeslag 
uw klant krijgt, hangt af van:
• de kosten van de kinderopvang
• het (gezamenlijke) toetsingsinkomen
• de gewerkte uren van de minst werkende ouder

Berekening
U berekent de kinderopvangtoeslag van uw klant in 6 stappen.

Stap 1: bepaal de uurprijs
Voor kinderopvangtoeslag geldt een maximumuurtarief:
• voor dagopvang bij een kindercentrum: € 7,45 per uur
• voor buitenschoolse opvang (bso) bij een kindercentrum: € 6,95 per uur
• voor gastouderopvang (dagopvang en bso): € 5,91 per uur

Is de opvang goedkoper? Ga dan uit van dat goedkopere uurtarief.
Is de opvang duurder? Ga dan uit van het maximumuurtarief.

Stap 2: bereken de opvanguren waarvoor uw klant kinderopvangtoeslag kan krijgen

Werkende ouders
Werken beide ouders? Dan gaan we uit van het aantal gewerkte uren van de ouder die het minst werkt. 
Gaat het kind naar de dagopvang? Vermenigvuldig de gewerkte uren met 140%. Gaat het kind naar de 
buitenschoolse opvang? Vermenigvuldig de gewerkte uren met 70%. Gaat het kind minder uren naar de 
opvang? Neem dan de werkelijke uren. Een werkende ouder kan per kind voor maximaal 230 uur per maand 
kinderopvangtoeslag krijgen, maar nooit meer dan het berekende aantal uren op basis van de gewerkte uren.

Ouders die een traject naar werk, studie of inburgeringscursus volgen
Volgen beide ouders een traject naar werk, studie of inburgeringscursus bij een gecertificeerde instelling? 
Dan kunnen ze per kind voor maximaal 230 uur per maand kinderopvangtoeslag krijgen voor de duur van 
het traject. Dit geldt ook als ze daarnaast werken. Werkt een van beide ouders? Dan gaan we uit van de 
ouder die de minste uren opvang nodig heeft. Vermenigvuldig die uren met 140% voor dagopvang en 70% 
voor buitenschoolse opvang. 

Stap 3: bereken de opvangkosten voor het 1e kind
Het 1e kind is het kind met de meeste opvanguren per maand. Houd hierbij rekening met de 
berekende uren van stap 2. 

Aantal opvanguren voor het 1e kind x uurprijs (stap 1) = de opvankosten voor het 1e kind.

Stap 4: bereken het gezamenlijke toetsingsinkomen

Toetsingsinkomen aanvrager €   

Toetsingsinkomen toeslagpartner €  + 

Gezamenlijk toetsingsinkomen €   
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Stap 5: bereken de kinderopvangtoeslag voor het 1e kind
De hoogte van de kinderopvangtoeslag is afhankelijk van het (gezamenlijke) toetsingsinkomen. 
In de tabel ziet u hoeveel procent van de opvangkosten vergoed wordt.

Opvangkosten 1e kind x percentage 1e kind = kinderopvangtoeslag 1e kind

Kinderopvangtoeslagtabel 2018

(Gezamenlijk) 
toetsingsinkomen

Percentage van de kosten 
van kinderopvang

Van Tot 1e kind
2e en 
volgende kind 

€ 0 € 18.849 94,0% 95,0%

€ 18.850 € 20.105 94,0% 95,0%

€ 20.106 € 21.358 94,0% 95,0%

€ 21.359 € 22.614 94,0% 95,0%

€ 22.615 € 23.870 94,0% 95,0%

€ 23.871 € 25.124 93,8% 94,9%

€ 25.125 € 26.379 92,8% 94,8%

€ 26.380 € 27.630 92,0% 94,7%

€ 27.631 € 28.981 91,2% 94,6%

€ 28.982 € 30.329 90,4% 94,4%

€ 30.330 € 31.680 89,3% 94,2%

€ 31.681 € 33.029 88,7% 94,0%

€ 33.030 € 34.381 87,7% 94,0%

€ 34.382 € 35.730 86,8% 94,0%

€ 35.731 € 37.112 86,0% 94,0%

€ 37.113 € 38.496 85,1% 94,0%

€ 38.497 € 39.880 84,3% 94,0%

€ 39.881 € 41.263 83,4% 94,0%

€ 41.264 € 42.649 82,3% 94,0%

€ 42.650 € 44.033 81,8% 94,0%

€ 44.034 € 45.416 80,8% 94,0%

€ 45.417 € 46.800 80,1% 94,0%

€ 46.801 € 48.312 79,0% 94,0%

€ 48.313 € 51.278 77,2% 94,0%

€ 51.279 € 54.242 76,3% 93,5%

€ 54.243 € 57.209 74,9% 92,9%

€ 57.210 € 60.176 72,3% 92,4%

€ 60.177 € 63.140 69,6% 92,1%

€ 63.141 € 66.107 66,9% 91,3%

€ 66.108 € 69.072 64,1% 90,8%

€ 69.073 € 72.038 61,3% 90,2%

€ 72.039 € 75.006 58,7% 89,4%

€ 75.007 € 77.970 56,0% 88,9%

€ 77.971 € 80.938 53,3% 88,4%

€ 80.939 € 83.903 50,4% 88,1%

Kinderopvangtoeslagtabel 2018

(Gezamenlijk) 
toetsingsinkomen

Percentage van de kosten 
van kinderopvang

Van Tot 1e kind
2e en 
volgende kind 

€ 83.904 € 86.867 47,7% 87,3%

€ 86.868 € 89.833 45,1% 86,9%

€ 89.834 € 92.858 42,3% 86,3%

€ 92.859 € 95.896 39,8% 85,5%

€ 95.897 € 98.933 37,4% 85,0%

€ 98.934 € 101.970 34,8% 84,6%

€ 101.971 € 105.006 33,3% 84,2%

€ 105.007 € 108.044 33,3% 83,4%

€ 108.045 € 111.083 33,3% 82,8%

€ 111.084 € 114.120 33,3% 82,3%

€ 114.121 € 117.155 33,3% 81,7%

€ 117.156 € 120.193 33,3% 81,3%

€ 120.194 € 123.231 33,3% 80,5%

€ 123.232 € 126.268 33,3% 79,9%

€ 126.269 € 129.305 33,3% 78,8%

€ 129.306 € 132.341 33,3% 78,4%

€ 132.342 € 135.379 33,3% 77,6%

€ 135.380 € 138.419 33,3% 76,5%

€ 138.420 € 141.454 33,3% 75,9%

€ 141.455 € 144.492 33,3% 74,9%

€ 144.493 € 147.528 33,3% 74,3%

€ 147.529 € 150.566 33,3% 73,5%

€ 150.567 € 153.604 33,3% 72,8%

€ 153.605 € 156.641 33,3% 72,0%

€ 156.642 € 159.678 33,3% 70,9%

€ 159.679 € 162.713 33,3% 70,3%

€ 162.714 € 165.752 33,3% 69,5%

€ 165.753 € 168.789 33,3% 68,7%

€ 168.790 € 171.827 33,3% 67,9%

€ 171.828 € 174.864 33,3% 67,2%

€ 174.865 € 177.901 33,3% 66,4%

€ 177.902 € 180.939 33,3% 65,6%

€ 180.940 € 183.975 33,3% 65,0%

€ 183.976 € 99.999.999 33,3% 64,0%



  Berekening kinderopvangtoeslag 2018 4

Stap 6: bereken de kinderopvangtoeslag voor de andere kinderen
Zijn er meer kinderen die naar de kinderopvang gaan? Herhaal stap 1 tot en met 5 voor het 2e en 
volgende kind.

Stap 7: bereken het totaal aan kinderopvangtoeslag
Tel de toeslag voor alle kinderen bij elkaar op.

Rekenvoorbeelden
Rekenvoorbeeld 1
Chris en Tina werken beiden in loondienst. Chris werkt 36 uur per week, zijn jaarinkomen is € 40.000. 
Tina werkt 20 uur per week, haar jaarinkomen is € 20.000. Ze hebben één kind, dat 121 uur per maand 
naar de dagopvang gaat bij een kindercentrum. Het uurtarief van de opvang is € 7,00.

Stap 1
De opvang is goedkoper dan het maximumuurtarief. De uurprijs van de opvang is dus € 7,00.

Stap 2
Tina is de minst werkende ouder. Zij werkt 20 uur per week, dat is 1.040 uur per jaar (52 weken). Per maand 
is dit 86,66 uur (1.040 gedeeld door 12). Hun kind gaat naar de dagopvang, dus u vermenigvuldigt de uren 
met 140%. Chris en Tina hebben recht op kinderopvangtoeslag voor 121 uur per maand.

Stap 3
Kosten dagopvang 1e kind: 121 x € 7,00 = € 847,00 per maand

Stap 4
Het gezamenlijke toetsingsinkomen is € 60.000.

Toetsingsinkomen aanvrager € 40.000  

Toetsingsinkomen toeslagpartner € 20.000 + 

Gezamenlijk toetsingsinkomen € 60.000  

Stap 5
Kinderopvangtoeslag voor het 1e kind bij een inkomen van € 60.000:
72,3% van € 847,00= € 612,38

Stap 6
Is niet van toepassing (één kind).

Stap 7
Totaal kinderopvangtoeslag: € 612,38 per maand (na afronding € 612).
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Rekenvoorbeeld 2
Erik en Loes werken beiden. Erik heeft een eigen bedrijf, hij werkt 60 uur per week en zijn jaarinkomen 
is € 100.000. Loes werkt 10 uur per week in loondienst, haar jaarinkomen is € 20.000. Ze hebben twee 
kinderen. Het oudste kind gaat 61 uur per maand naar de buitenschoolse opvang bij een kindercentrum. 
Het uurtarief is € 7,25. Het jongste kind gaat 87 uur per maand naar de dagopvang bij een kindercentrum. 
Het uurtarief is € 7,50.

Stap 1
Uurprijs jongste kind
Voor de dagopvang geldt het maximumuurtarief. De uurprijs is dus € 7,45.

Uurprijs oudste kind
Voor de buitenschoolse opvang geldt het maximumuurtarief. De uurprijs is dus € 6,95.

Stap 2
Loes is de minst werkende ouder. Zij werkt 10 uur per week, dat is 520 uur per jaar (52 weken). 
Per maand is dit 43,33 uur (520 gedeeld door 12). Hun oudste kind gaat naar de buitenschoolse opvang, 
dus u vermenigvuldigt deze uren met 70% = 31 uur. Hun jongste kind gaat naar de dagopvang, dus u 
vermenigvuldigt deze uren met 140% = 61 uur. Erik en Loes hebben voor hun jongste kind voor 61 uur 
per maand en voor hun oudste kind voor 31 uur per maand recht op kinderopvangtoeslag.

Stap 3
Het jongste kind is het kind met de meeste opvanguren.
De kosten van dagopvang voor het 1e kind zijn dus: 61 x € 7,45 = € 454,45 per maand.

Stap 4
Het gezamenlijke toetsingsinkomen is € 120.000.

Toetsingsinkomen aanvrager € 100.000  

Toetsingsinkomen toeslagpartner € 20.000 + 

Gezamenlijk toetsingsinkomen € 120.000  

Stap 5
Kinderopvangtoeslag voor het 1e kind bij een inkomen van € 120.000:
33,3% van € 454,45 = € 151,33

Stap 6
Kosten van buitenschoolse opvang voor het 2e kind: 31 x € 6,95 (maximumuurtarief ) = € 215,45 per maand. 
Kinderopvangtoeslag voor het 2e kind: 81,3% van € 215,45 = € 175,16

Stap 7
Totaal kinderopvangtoeslag:

1e kind € 151,33  

2e kind € 175,16 + 

Totaal per maand € 326,49   

 (na afronding € 326)
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Rekenvoorbeeld 3
Anne is een alleenstaande vrouw met één kind. Ze werkt 40 uur per week en haar jaarinkomen is € 40.000. 
Haar kind gaat 240 uur per maand naar de dagopvang bij een gastouder. Het uurtarief is € 5,50.

Stap 1
De opvang is goedkoper dan het maximumuurtarief. De uurprijs van de opvang is dus € 5,50.

Stap 2
Anne werkt 40 uur per week, dat is 2.080 uur per jaar (52 weken). Per maand is dit 173,33 uur 
(2.080 gedeeld door 12). Haar kind gaat naar de dagopvang, dus u vermenigvuldigt de uren met 
140% = 242 uur per maand. Anne kan voor maximaal 230 uur per maand kinderopvangtoeslag krijgen.

Stap 3
Kosten van gastouderopvang voor het 1e kind: 230 x € 5,50 = € 1.265,00 per maand

Stap 4
Anne heeft geen toeslagpartner. Het gezamenlijke toetsingsinkomen is dus gelijk aan haar jaarinkomen: 
€ 40.000.

Stap 5
Kinderopvangtoeslag voor het 1e kind bij een inkomen van € 40.000:
83,4% van € 1.265,00 = € 1.055,01

Stap 6
Is niet van toepassing (één kind).

Stap 7
Totaal kinderopvangtoeslag: € 1.055,01 per maand (na afronding € 1.055).
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Rekenvoorbeeld 4
Mark en Agnes hebben samen één kind. Mark studeert aan de universiteit en werkt daarnaast 10 uur 
per week in loondienst. Zijn jaarinkomen is € 15.000. Agnes werkt 20 uur per week in loondienst. 
Haar jaarinkomen is € 20.000. Hun kind gaat 108 uur per maand naar de dagopvang bij een gastouder. 
Het uurtarief is € 6,25.

Stap 1
Voor de opvang geldt het maximumuurtarief. De uurprijs is dus € 5,91.

Stap 2
Omdat Mark een studie volgt, kan hij voor maximaal 230 uur per kind per maand kinderopvangtoeslag 
vragen. Agnes heeft de minste uren kinderopvang nodig. Zij werkt 20 uur per week, dat is 1.040 uur per jaar 
(52 weken). Per maand is dat 86,66 uur (1.040 gedeeld door 12). Hun kind gaat naar de dagopvang, dus 
vermenigvuldigen met 140%. Agnes en Mark hebben recht op kinderopvangtoeslag voor maximaal 122 uur 
per maand. De feitelijke opvanguren zijn minder, namelijk 108 uur per maand. We gaan dus uit van 108 uur 
per maand.

Stap 3
Kosten van gastouderopvang 1e kind: 108 x € 5,91 = € 638,28 per maand

Stap 4
Het gezamenlijke toetsingsinkomen is € 35.000.

Toetsingsinkomen aanvrager € 20.000  

Toetsingsinkomen toeslagpartner € 15.000 + 

Gezamenlijk toetsingsinkomen € 35.000  

Stap 5
Kinderopvangtoeslag voor het 1e kind bij een inkomen van € 35.000:
86,8% van € 638,28 = € 554,03

Stap 6
Is niet van toepassing (één kind).

Stap 7
Totaal kinderopvangtoeslag: €554,03 per maand (na afronding € 554).
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