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De kinderopvangtoeslag in de kinderopvangbranche 2019 

Behalve de tarieven van het KDV en de BSO, is ook de Kinderopvangtoeslag (‘KOT’) voor u als ouder 

van groot belang: indien u in aanmerking komt voor Kinderopvangtoeslag kunt u een gedeelte van 

uw kosten terugkrijgen. U houdt dan alleen uw netto eigen bijdrage over. Het Ministerie van Sociale 

Zaken en Werkgelegenheid heeft inmiddels de Kinderopvangtoeslag 2019 gepresenteerd. 

Let op: Wij gaan in het vervolg ervan uit dat u in aanmerking komt voor Kinderopvangtoeslag. Als u 

twijfelt of u aan de voorwaarden voldoet, of als u nog verdere vragen heeft over de 

Kinderopvangtoeslag, verwijzen we u graag naar de belastingdienst via de website of via 0800-0543. 

De toelichting hieronder is een vrijblijvende inschatting. Hier kan geen recht aan worden ontleend.  

Uw netto eigen bijdrage kunt u gemakkelijk berekenen via de door ons aangeschafte bruto-netto 

eigen bijdrage rekentool. Neemt u bij vragen gerust contact met ons op.  

Hoe werkt de berekening van de kinderopvangtoeslag?  

1. Het door uw kinderopvangcentrum gefactureerde uurtarief vermindert u met het door de 

overheid vastgestelde maximum. Het verschil is onderdeel van uw eigen bijdrage.  

Ziet u ter illustratie hieronder de maximum uurtarieven van 2018 en 2019 en het verschil in 2019. 

Kinderopvangtoeslag  Maximum 2018 Maximum 2019 Verschil per uur 

KDV €7,45 €8,02 € 0,57 

BSO  €6,95 €6,89 -€ 0,06 

 

Kinderopvangtoeslag 2019 Uurtarief KCWA Maximum overheid Verschil  

KDV €9,35 €8,02 € 1,33 

BSO Pakket A €8,00 €6,89 € 1,11 

BSO Pakket B €8,10 €6,89 € 1,21 

BSO Pakket C €8,45 €6,89 € 1,56 

BSO Incidentele dag €9,40 €6,89 € 2,51 

BSO Pakket A+ €8,30 €6,89 € 1,41 

BSO Pakket B+ €8,45 €6,89 € 1,56 

BSO Pakket C+ €8,80 €6,89 € 1,91 

BSO Incidentele dag €9,75 €6,89 € 2,86 

 

2. Het door de overheid vastgestelde maximum is het gedeelte waarover u 

kinderopvangtoeslag ontvangt, naar rato van het aan u toegewezen percentage. 

De kinderopvangtoeslag is inkomensafhankelijk; velen hebben recht op de toeslag maar wat u krijgt 

wordt lager naarmate u een hoger inkomen hebt. De Belastingdienst werkt met ruim 70 groepen aan 

toetsingsinkomens en hanteert verschillende percentages voor het eerste kind en elk volgend kind. 

Het eerste kind is voor de belastingdienst het kind dat de meeste uren opvang afneemt per jaar.  

Ter illustratie hebben wij de 70 groepen opgesplitst in 6 bruto gezinsinkomens en de percentages 

genoteerd voor het eerste kind en volgende kind. Een hoger percentage en een stijging van het 

percentage ten opzichte van het jaar daarvoor leidt ertoe dat u een hoger bedrag uitgekeerd krijgt. Is 

uw percentage bijvoorbeeld 90% dan krijgt u 90% van €8,02 (KDV) en 90% van €6,89 vergoedt.  
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KOT-percentage  1e kind elk volgend kind 

 2018 2019 Verschil 2018 2019 Verschil 
€25.000 93,80% 95,60%   1,80% 94,90% 95,70%   0,80% 
€35.000 86,00% 88,30%   2,30% 94,00% 94,60%   0,60% 
€50.000 77,20% 80,90%   3,70% 94,00% 94,60%   0,60% 
€75.000 58,70% 65,40%   6,70% 89,40% 90,50%   1,10% 
€100.000 37,40% 47,50% 10,10% 85,00% 86,50%   1,50% 
€125.000 33,30% 33,30%   0,00% 78,80% 80,90%   2,10% 
€150.000 33,30% 33,30%   0,00% 72,00% 73,30%   1,30% 
€175.000 33,30% 33,30%   0,00% 66,40% 68,50%   2,10% 

Mocht u geïnteresseerd zijn in uw exacte situatie kunt u op het internet vele rekentools vinden, zoals 

www.rekentoolkinderopvang.nl. 

3. U krijgt maximaal toeslag over het door de overheid vastgestelde maximale aantal uur. 

U kunt nooit meer toeslag ontvangen dan het landelijk maximum. Ziet u hieronder ter illustratie de 

maximale aantallen uren van 2018 en 2019: 

Maximum aantal uur per maand 2018 2019 

KDV 230 230 
BSO 122 122 

 

In de prijslijsten ziet u het aantal uur per maand behorend bij een pakket. Bij het KDV komt u nooit 

boven het maximum aantal uur per maand en bij de BSO alleen bij afname van 5 dagen in Pakket A 

(128 uur per maand) en bij afname van 5 dagen bij een continurooster bij de Pakket A en B (135 en 

124 uur per maand). Voor 99% van onze klanten geldt daarom dat al uw uren in aanmerking komen. 

Let op: het maximum aantal uur is mede afhankelijk van het aantal uur dat u werkt. Voor het KDV is 

dat 140% van de gewerkte uren, uitgaande van de ouder die het minste aantal uren per jaar werkt. 

Voor de BSO is dat 70%. Als u aantoonbaar werkzoekend bent en/of een opleiding volgt kunt u het 

maximum aanhouden. Voor verdere regelgeving kunt u het beste contact opzoeken met de 

belastingdienst. 

Conclusie voor de Kinderopvangtoeslag in 2019 

Door de aanpassing van de kinderopvangtoeslag in zowel het maximum uurtarief als de 

inkomensafhankelijke percentage verandert ook uw netto eigen bijdrage.  

 

In de hoop u voldoende geïnformeerd te hebben, 

Marian Siebum 

Directeur KDV De Bibelebontseberg en BSO De Beukelseberg 

 

*Disclaimer: Deze uitleg van de Kinderopvangtoeslag is geschreven voor uw gemak. De KCWA kan 

zich namelijk voorstellen dat de dynamiek tussen het uurtarief en de Kinderopvangtoeslag complex 

kan overkomen. Echter zien we onszelf niet als fiscale experts waardoor fouten mogelijk zijn en 

benadrukken dat daarom de Belastingdienst altijd de leidende instantie is en u zelf verantwoordelijk 

bent voor uw kinderopvangtoeslag. We hopen op uw begrip daarvoor. Mocht u een fout of 

onduidelijkheid constateren, deelt u deze dan zeker met ons. Dan kunnen wij uit zorgvuldigheid onze 

uitleg updaten. Alvast bedankt! 
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