
     

Bijlage: Ontwikkeling kinderopvangtoeslag 
 
Ouders met de laagste inkomens 
Het toeslagpercentage voor het eerste kind gaat voor ouders met de laagste 
inkomens omhoog, van 94% naar 96%. Dit betekent dat deze ouders straks 4% 
van de opvangkosten zelf betalen. Hierdoor wordt het voor ouders met lage 
inkomens lonender om (meer) te gaan werken en wordt de armoedeval verkleind. 
 
Sinds de invoering van de Wet hervorming kindregelingen in 2015 is het gaan 
werken vanuit een bijstandsuitkering ook voor alleenstaande ouders lonend 
geworden. Door verhoging van de toeslagpercentages worden de kosten van 
kinderopvang lager waardoor werken nog meer loont. 
 
Ouders met de midden inkomens 
Ook voor ouders met een middeninkomen stijgt de kinderopvangtoeslag. Zo 
krijgen ouders met een modaal toetsingsinkomen van €36.839 in 2019 88,3% van 
de kosten van kinderopvang voor het eerste kind vergoed. Nu is dat 86%.  
Voor ouders met een toetsingsinkomen van circa €50.000 stijgt de kinderopvangtoeslag voor het 

eerste kind van 77,2% naar 80,9%. Dit betekent dat deze ouders minder dan 20% van de kosten 
van kinderopvang tot de maximum uurprijs zelf hoeven te betalen. 
 

 2018 2019 

Minimum 94% 96% 

Modaal 86% 88,3% 

2x modaal 58,7% 65,4% 

3x modaal 33,3% 37,6% 

4x modaal 33,3% 33,3% 

 
Ouders met de hoogste inkomens 
Het minimale toeslagpercentage voor het eerste kind (de vaste voet) blijft voor 
ouders met de hoogste inkomens op 33,3%, zodat ouders tenminste een derde 
van de kosten tot de maximum uurprijs vergoed krijgen. Daarnaast gaat een deel 
van de hoogste inkomens die nu 33,3% kinderopvangtoeslag ontvangen erop 
vooruit, doordat de inkomensgrens van de vaste voet verschuift naar een hoger 
inkomen. Waar in 2018 ouders met een toetsingsinkomen vanaf € 101.971 en 
hoger kinderopvangtoeslag krijgen ter hoogte van de vaste voet, wordt deze 
inkomensgrens in 2019 verhoogd naar € 123.920. Hierdoor gaat het 
toeslagpercentage voor ouders met een toetsingsinkomen tussen deze 
inkomensgrenzen omhoog. 
 
Werken wordt lonender en bijna alle ouders gaan er op vooruit 
Voor de kinderopvangtoeslag geldt dat het percentage dat ouders vergoed krijgen 
daalt naarmate het inkomen stijgt. Het kabinet beperkt deze daling zowel voor de 
eerste kindtabel als de tweede kindtabel, waardoor de kinderopvangtoeslag 
minder daalt als ouders meer gaan werken. Dit betekent dat meer werken voor 
ouders lonender wordt. 
 
Al met al houden de meeste ouders meer geld over in hun portemonnee. Ouders 
met kinderopvangtoeslag gaan er door de hogere vergoedingspercentages per 
2019 in doorsnee 0,4% op vooruit. In verband met de kwaliteitsverhogende 
maatregelen wordt dit voor ouders met dagopvang voor een klein deel beperkt. 
 
Ouders met een kind op de BSO gaan er juist meer op vooruit. 
Een uitzondering zijn ouders met een inkomen boven de € 123.920 die alleen één 
kind hebben op de dagopvang. Tegenover de hogere uurprijs voor de dagopvang 
in verband met de kwaliteitsverhogende maatregelen, staat voor hen geen 
verhoging van de kinderopvangtoeslag, omdat de vaste voet niet wordt verhoogd. 
Hierdoor gaat zo’n 3% van de huishoudens met kinderopvangtoeslag er tot 
maximaal 0,5% op achteruit. 


