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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: € 8,50 per uur
• voor buitenschoolse opvang (bso) bij een kindercentrum: € 7,31 per uur
• voor gastouderopvang (dagopvang en bso): € 6,52 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. 
Vermenigvuldig de gewerkte uren van deze ouder met 140%. Het maakt niet uit of het kind naar de 
dagopvang of naar de buitenschoolse opvang gaat. 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 kinderopvang
toeslag 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 de gewerkte uren van deze ouder met 140%. 

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 2022

(Gezamenlijk) toetsingsinkomen Percentage van de kosten 
van kinderopvang

Van Tot 1e kind
2e en 
volgende kind 

€ 0,00 € 20.584,00 96,00% 96,00%

€ 20.585,00 € 21.955,00 96,00% 96,00%

€ 21.956,00 € 23.324,00 96,00% 96,00%

€ 23.325,00 € 24.696,00 96,00% 96,00%

€ 24.697,00 € 26.066,00 96,00% 96,00%

€ 26.067,00 € 27.437,00 95,50% 95,60%

€ 27.438,00 € 28.807,00 94,40% 95,40%

€ 28.808,00 € 30.174,00 93,40% 95,20%

€ 30.175,00 € 31.648,00 92,50% 95,00%

€ 31.649,00 € 33.120,00 91,90% 94,90%

€ 33.121,00 € 34.596,00 90,90% 94,70%

€ 34.597,00 € 36.068,00 90,40% 94,50%

€ 36.069,00 € 37.546,00 89,50% 94,50%

€ 37.547,00 € 39.019,00 88,70% 94,50%

€ 39.020,00 € 40.528,00 88,10% 94,50%

€ 40.529,00 € 42.039,00 87,30% 94,50%

€ 42.040,00 € 43.550,00 86,60% 94,50%

€ 43.551,00 € 45.061,00 85,90% 94,50%

€ 45.062,00 € 46.575,00 85,00% 94,50%

€ 46.576,00 € 48.086,00 84,50% 94,50%

€ 48.087,00 € 49.596,00 83,70% 94,50%

€ 49.597,00 € 51.108,00 83,00% 94,50%

€ 51.109,00 € 52.759,00 82,10% 94,50%

€ 52.760,00 € 55.998,00 80,60% 94,50%

€ 55.999,00 € 59.235,00 79,80% 94,10%

€ 59.236,00 € 62.474,00 78,70% 93,50%

€ 62.475,00 € 65.714,00 76,40% 93,10%

€ 65.715,00 € 68.951,00 74,10% 92,80%

€ 68.952,00 € 72.192,00 71,90% 92,10%

€ 72.193,00 € 75.430,00 69,40% 91,60%

€ 75.431,00 € 78.669,00 67,10% 91,10%

€ 78.670,00 € 81.909,00 64,90% 90,40%

€ 81.910,00 € 85.146,00 62,50% 89,80%

€ 85.147,00 € 88.388,00 60,30% 89,40%

€ 88.389,00 € 91.626,00 57,80% 89,10%

Kinderopvangtoeslagtabel 2022

(Gezamenlijk) toetsingsinkomen Percentage van de kosten 
van kinderopvang

Van Tot 1e kind
2e en 
volgende kind 

€ 91.627,00 € 94.863,00 55,50% 88,40%

€ 94.864,00 € 98.102,00 53,30% 88,00%

€ 98.103,00 € 101.405,00 50,90% 87,50%

€ 101.406,00 € 104.723,00 48,80% 86,80%

€ 104.724,00 € 108.039,00 46,70% 86,30%

€ 108.040,00 € 111.356,00 44,60% 85,90%

€ 111.357,00 € 114.671,00 42,40% 85,60%

€ 114.672,00 € 117.989,00 40,50% 84,90%

€ 117.990,00 € 121.307,00 38,60% 84,30%

€ 121.308,00 € 124.625,00 36,70% 83,90%

€ 124.626,00 € 127.938,00 34,70% 83,30%

€ 127.939,00 € 131.255,00 33,30% 82,90%

€ 131.256,00 € 134.574,00 33,30% 82,20%

€ 134.575,00 € 137.889,00 33,30% 81,60%

€ 137.890,00 € 141.206,00 33,30% 80,60%

€ 141.207,00 € 144.522,00 33,30% 80,30%

€ 144.523,00 € 147.840,00 33,30% 79,50%

€ 147.841,00 € 151.160,00 33,30% 78,60%

€ 151.161,00 € 154.474,00 33,30% 78,00%

€ 154.475,00 € 157.791,00 33,30% 77,10%

€ 157.792,00 € 161.106,00 33,30% 76,60%

€ 161.107,00 € 164.425,00 33,30% 75,80%

€ 164.426,00 € 167.743,00 33,30% 75,10%

€ 167.744,00 € 171.059,00 33,30% 74,40%

€ 171.060,00 € 174.376,00 33,30% 73,40%

€ 174.377,00 € 177.689,00 33,30% 72,90%

€ 177.690,00 € 181.009,00 33,30% 72,20%

€ 181.010,00 € 184.324,00 33,30% 71,40%

€ 184.325,00 € 187.642,00 33,30% 70,70%

€ 187.643,00 € 190.960,00 33,30% 70,10%

€ 190.961,00 € 194.275,00 33,30% 69,30%

€ 194.276,00 € 197.593,00 33,30% 68,50%

€ 197.594,00 € 200.908,00 33,30% 68,00%

€ 200.909,00 € 99.999.999,00 33,30% 67,10%
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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. Vermenigvuldig 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:
 78,70% van € 976= € 768,11

Stap 6
Is niet van toepassing (1 kind).

Stap 7
Totaal kinderopvangtoeslag: € 768,11 per maand (na afronding €768).
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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 65 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 € 8,50.

Uurprijs oudste kind
Voor de buitenschoolse opvang geldt het maximumuurtarief. De uurprijs is dus € 7,31.

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). Vermenigvuldig deze uren met 140% = 61 uur. Erik en Loes hebben voor 
hun jongste kind voor 61 uur per maand recht op kinderopvangtoeslag. Ook voor hun oudste kind hebben 
zij voor 61 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 € 8,50 (maximumuurtarief ) = € 518,50 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:
38,60% van € 518,50= € 200,14

Stap 6
Kosten van buitenschoolse opvang voor het 2e kind: 61 x € 7,31 (maximumuurtarief ) = € 445,91 per maand.
Kinderopvangtoeslag voor het 2e kind: 84,30% van € 445,91= € 375,90

Stap 7
Totaal kinderopvangtoeslag:

1e kind € 200,14  

2e kind € 375,90 + 

Totaal per maand € 576,04   

 (na afronding € 576)
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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). Vermenigvuldig deze uren met 140% = 242 uur per maand. 
Let op! 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: 
88,10%van € 1.265 = € 1.114,46

Stap 6
Is niet van toepassing (1 kind).

Stap 7
Totaal kinderopvangtoeslag: € 1.114,46 per maand (na afronding € 1.114).
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Rekenvoorbeeld 4
Mark en Agnes hebben samen 1 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 € 6,52.

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). Vermenigvuldig deze uren met 140% = 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 € 6,52 = € 704,16 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:
90,40% van € 704,16 = € 636,56

Stap 6
Is niet van toepassing (1 kind).

Stap 7
Totaal kinderopvangtoeslag: € 636,56 per maand (na afronding € 636).
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