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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: € 8,46 per uur
• voor buitenschoolse opvang (bso) bij een kindercentrum: € 7,27 per uur
• voor gastouderopvang (dagopvang en bso): € 6,49 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 opvangkosten 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 2021

(Gezamenlijk) toetsingsinkomen Percentage van de kosten 
van kinderopvang

Van Tot 1e kind
2e en 
volgende kind 

€ 0,00 € 20.302,00 96,00% 96,00%

€ 20.303,00 € 21.654,00 96,00% 96,00%

€ 21.655,00 € 23.004,00 96,00% 96,00%

€ 23.005,00 € 24.357,00 96,00% 96,00%

€ 24.358,00 € 25.709,00 96,00% 96,00%

€ 25.710,00 € 27.061,00 95,60% 95,70%

€ 27.062,00 € 28.412,00 94,50% 95,50%

€ 28.413,00 € 29.760,00 93,50% 95,30%

€ 29.761,00 € 31.214,00 92,60% 95,10%

€ 31.215,00 € 32.666,00 92,00% 95,00%

€ 32.667,00 € 34.122,00 91,00% 94,80%

€ 34.123,00 € 35.574,00 90,50% 94,60%

€ 35.575,00 € 37.031,00 89,70% 94,60%

€ 37.032,00 € 38.484,00 88,90% 94,60%

€ 38.485,00 € 39.972,00 88,30% 94,60%

€ 39.973,00 € 41.463,00 87,50% 94,60%

€ 41.464,00 € 42.953,00 86,80% 94,60%

€ 42.954,00 € 44.443,00 86,10% 94,60%

€ 44.444,00 € 45.936,00 85,20% 94,60%

€ 45.937,00 € 47.427,00 84,70% 94,60%

€ 47.428,00 € 48.916,00 83,90% 94,60%

€ 48.917,00 € 50.407,00 83,30% 94,60%

€ 50.408,00 € 52.036,00 82,40% 94,60%

€ 52.037,00 € 55.230,00 80,90% 94,60%

€ 55.231,00 € 58.423,00 80,10% 94,20%

€ 58.424,00 € 61.618,00 79,00% 93,60%

€ 61.619,00 € 64.813,00 76,80% 93,20%

€ 64.814,00 € 68.006,00 74,50% 92,90%

€ 68.007,00 € 71.202,00 72,30% 92,20%

€ 71.203,00 € 74.396,00 69,90% 91,70%

€ 74.397,00 € 77.590,00 67,60% 91,20%

€ 77.591,00 € 80.786,00 65,40% 90,50%

€ 80.787,00 € 83.979,00 63,10% 90,00%

€ 83.980,00 € 87.176,00 60,90% 89,60%

€ 87.177,00 € 90.370,00 58,40% 89,30%

Kinderopvangtoeslagtabel 2021

(Gezamenlijk) toetsingsinkomen Percentage van de kosten 
van kinderopvang

Van Tot 1e kind
2e en 
volgende kind 

€ 90.371,00 € 93.562,00 56,20% 88,60%

€ 93.563,00 € 96.757,00 54,00% 88,20%

€ 96.758,00 € 100.015,00 51,60% 87,70%

€ 100.016,00 € 103.287,00 49,60% 87,00%

€ 103.288,00 € 106.558,00 47,50% 86,50%

€ 106.559,00 € 109.829,00 45,40% 86,10%

€ 109.830,00 € 113.099,00 43,30% 85,80%

€ 113.100,00 € 116.371,00 41,40% 85,10%

€ 116.372,00 € 119.644,00 39,50% 84,50%

€ 119.645,00 € 122.916,00 37,60% 84,10%

€ 122.917,00 € 126.184,00 35,70% 83,50%

€ 126.185,00 € 129.456,00 34,10% 83,20%

€ 129.457,00 € 132.729,00 33,30% 82,50%

€ 132.730,00 € 135.999,00 33,30% 81,90%

€ 136.000,00 € 139.270,00 33,30% 80,90%

€ 139.271,00 € 142.541,00 33,30% 80,60%

€ 142.542,00 € 145.813,00 33,30% 79,80%

€ 145.814,00 € 149.088,00 33,30% 78,90%

€ 149.089,00 € 152.356,00 33,30% 78,30%

€ 152.357,00 € 155.628,00 33,30% 77,40%

€ 155.629,00 € 158.897,00 33,30% 76,90%

€ 158.898,00 € 162.171,00 33,30% 76,20%

€ 162.172,00 € 165.443,00 33,30% 75,50%

€ 165.444,00 € 168.714,00 33,30% 74,80%

€ 168.715,00 € 171.985,00 33,30% 73,80%

€ 171.986,00 € 175.253,00 33,30% 73,30%

€ 175.254,00 € 178.527,00 33,30% 72,60%

€ 178.528,00 € 181.797,00 33,30% 71,80%

€ 181.798,00 € 185.070,00 33,30% 71,10%

€ 185.071,00 € 188.342,00 33,30% 70,50%

€ 188.343,00 € 191.612,00 33,30% 69,80%

€ 191.613,00 € 194.884,00 33,30% 69,00%

€ 194.885,00 € 198.154,00 33,30% 68,50%

€ 198.155,00 € 99.999.999,00 33,30% 67,60%
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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 122 uur per maand 
naar de dagopvang gaat bij een kindercentrum. Het uurtarief van de opvang is € 8.

Stap 1
De opvang is goedkoper dan het maximumuurtarief. De uurprijs van de opvang is dus € 8.

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 maximaal 122 uur per maand.

Stap 3
Kosten dagopvang 1e kind: 122 x € 8 = € 976 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:
79% van € 976= € 771,04

Stap 6
Is niet van toepassing (één kind).

Stap 7
Totaal kinderopvangtoeslag: € 771,04 per maand (na afronding € 771).
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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 2 kinderen. 
Het oudste kind gaat 61 uur per maand naar de buitenschoolse opvang bij een kindercentrum. Het uurtarief 
is € 7,50. Het jongste kind gaat 87 uur per maand naar de dagopvang bij een kindercentrum. Het uurtarief is 
€ 8,75.

Stap 1
Uurprijs jongste kind
Voor de dagopvang geldt het maximumuurtarief. De uurprijs is dus € 8,46.

Uurprijs oudste kind
Voor de buitenschoolse opvang geldt het maximumuurtarief. De uurprijs is dus € 7,27.

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 € 8,46 (maximumuurtarief ) = € 516,06 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:
37,60% van € 516,06 = € 194,04

Stap 6
Kosten van buitenschoolse opvang voor het 2e kind: 31 x € 7,27 (maximumuurtarief ) = € 225,37 per maand. 
Kinderopvangtoeslag voor het 2e kind: 84,10% van € 225,37 = € 189,54

Stap 7
Totaal kinderopvangtoeslag:

1e kind € 194,04  

2e kind € 189,54 + 

Totaal per maand € 383,58   

 (na afronding € 384)
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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 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: 
87,50% van € 1.265 = € 1.106,87

Stap 6
Is niet van toepassing (één kind).

Stap 7
Totaal kinderopvangtoeslag: € 1.106,87 per maand (na afronding € 1.107).
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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 € 6,95.

Stap 1
Voor de opvang geldt het maximumuurtarief. De uurprijs is dus € 6,49.

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 € 6,49 = € 700,92 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:
90,50% van € 700,92 = € 634,33

Stap 6
Is niet van toepassing (één kind).

Stap 7
Totaal kinderopvangtoeslag: € 634,33 per maand (na afronding € 634).
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