
 

 

Rekenvoorbeeld 1: 

Inkomen € 45.000, 2 kinderen, 3 dagen DOV 
Peter en Marie-José hebben 2 kinderen, Paul, 2 jaar en Esmée, 5 maanden. Hun toetsingsinkomen is 

€ 45.000 per jaar. Paul en Esmée gaan 3 dagen per week naar het kinderdagverblijf. Marie-José werkt 

28 uur per week en heeft recht op 171 uur dagopvang per maand. 

Per maand is dat gemiddeld 149,5 uur tegen het uurtarief van € 8,35 per kind.  

Paul Bedragen in € 
Bruto maandkosten  1248,33* 

Kinderopvangtoeslag 2020 1040,65 

Netto maandkosten    207,68           

Netto uurtarief                  1,39 
*bestaat uit € 1221,42 waarover ze wel toeslag krijgen (€ 1040,65) en € 26,91 waarover ze geen toeslag krijgen 

Esmée Bedragen in € 
Bruto maandkosten  1248,33* 

Kinderopvangtoeslag 2020 1155,46 

Netto maandkosten    92,87 

Netto uurtarief                   0,62 
* bestaat uit € 1221,42 waarover ze wel toeslag krijgen ( € 1155,46) en € 26,91 waarover ze geen toeslag 

krijgen 

Totale Bruto maandkosten 

 

Totale Netto 
maandkosten 

€ 2496,66 
 

€ 300,55 

 

Let op: de Belastingsdienstregels geven aan dat minst werkende ouder minimaal 25 uur moet werken want 

anders worden niet alle 149,5 (150) uur betaald door de belastingdienst. Bij een dienstverband van 24 uur, 

wordt er 146 uur vergoed en komen de kosten nog eens 4 uur x € 8,35 hoger uit. 

  



Rekenvoorbeeld 2: 

Inkomen € 55.000, 2 kinderen, 2 dagen DOV en BSO  
Hans en Fatima hebben een toetsingsinkomen van € 55000,-. Dochter Danique gaat 2 dagen per 

week naar het kinderdagverblijf, zoon Quinten gaat op maandag en woensdag naar de BSO vanaf 

12.00 uur en in de vakanties op maandag en woensdag de gehele dag. 

Fatima werkt 20 uur per week en heeft hiermee recht op 122 uur dagopvang en 61 uur BSO opvang* 

Voor Danique is dit 99,67 uur met een uurtarief van € 8,35 per uur. 

Voor Quinten is dit 67,16 uur met een uurtarief van € 7,17 per uur. 

Danique Bedragen in € 
Bruto maandkosten  832,24* 

Kinderopvangtoeslag 2020 652,26 

Netto maandkosten  179,99 

Netto uurtarief                  1,81 
* bestaat uit € 814,30 waarover ze wel toeslag krijgen (€ 652,26 ) en € 17,95  waarover ze geen toeslag krijgen 

Quinten Bedragen in € 
Bruto maandkosten  1248,33* 

Kinderopvangtoeslag 2020 481,54  

Netto maandkosten    37,42 

Netto uurtarief                   0,56 
* bestaat uit € 471,46 waarover ze wel toeslag krijgen (€ 444,12) en € 10,08 waarover ze geen toeslag krijgen 

Totale Bruto maandkosten 

 

Totale Netto 
maandkosten 

€ 1313,78 
 

€ 217,41 

 

Let op: De uren van de minst werkende partner bepalen op hoeveel uren per maand recht je hebt! Let hier 

op bij de aanvraag van de belastingdienst. Geef niet meer uren door dan waar je recht op hebt om te 

voorkomen dat je terug moet betalen!  

 

 

 


