
Betreft: tarieven en belastingtoeslagtabel 2022 Kinderopvang  

 

Beste ouder(s) / verzorger(s), 

 

Het uurtarief voor 2022 is vastgesteld op; € 8,71 per uur. We wijken hiermee licht af van het landelijk 

geadviseerde tarief (€ 8,50). Met behulp van het LRK nummer kunt u in aanmerking komen voor een 

kinderopvangtoeslag. Dit dient u zelf tijdig te regelen of bij te stellen. U ontvangt van ons een 

totaalfactuur. Deze komt altijd nadat u uw bijdrage van de belasting heeft ontvangen (belasting keert 

uit op de 20e ). In de meeste gevallen stapt u over van BoemBoem naar kindcentrum de Kubus. Dat 

betekent voor u als ouders dat u wijzingen door moet geven aan de belastingdienst om voor de juiste 

toeslagbedragen in aanmerking te komen. 

 

Uitleg bij de pakketten: 

Onze standaard openingtijden zijn van 07.00 uur tot 18.30 uur. We bieden ook KDV “vroeg” aan. Deze 

start bij voldoende vraag om 06.30 uur. Wanneer u uw kind voor 07.30 uur brengt ontbijt het met ons 

mee. 

In verband met rust op de groepen houden we ons aan vaste breng- en haaltijden. U kunt uw kind 

brengen tussen 0.7.00 uur en 8.30 uur. Ophalen en brengen tussen de middag kan tussen 12.30 uur 

en 13.00 uur. En ophalen kan vanaf 17.00 uur. Hier wijken wij niet van af. 

Prijspeil 2022 vergoede KDV norm overheid  € 8,50 per uur 

                             Overzicht kosten per uur per pakket 

All- in (48 weken per jaar);  structurele wekelijkse 

afname vaste uren. 

€ 8,71 per uur x aantal uren per maand 

(maandfactuur) 

Schoolwekenpakket  (41 schoolweken); afname vaste 

uren in de schoolweken                         

€ 9,59 per uur x aantal uren, betaling 

gespreid over 12 mnd (maandfactuur) 

Flexibel pakket naast vast of bij afname van 1x in de 2 

weken (bij voldoende beschikbaarheid) 

€ 9,21 per uur x aantal extra uren per 

maand bij 48 weken pakket naast vast 

(maandfactuur) 

€ 10,09 per uur x aantal extra uren per 

maand bij 41 weken pakket naast vast 

(maandfactuur) 

KDV/ Peuterklas; voorkeur voor afname van 2x in de 

week, ivm wennen aan het schoolse en het aanbod van 

een rijk taalaanbod met daarbij de sociale contacten. 

€ 8,71 per uur x aantal uren, betaling 

gespreid over 12 mnd (maandfactuur)  

Bij afname van kinderopvang zit 

peuterklas al inbegrepen vanaf 2,5 jaar. 

U betaalt dan de kinderopvang en geen 

peuterklas. 



We bieden blokken van 6 uur aan. Wanneer u op 1 dag een ochtend- en een middagblok combineert 

rekenen we met 1 blok van 11,5 uur. In verband met de kind-ratio en personele bezetting is het (nog) 

niet mogelijk om kleinere/kortere blokken af te nemen. Wel beschikt u binnen de pakketten over 5 

ruildagen (buiten de nationale feestdagen).  

Binnen de pakketten dragen wij zorg voor verantwoorde voeding, vers fruit, drinken en luiers. 

Flesvoeding zit niet bij de pakketten inbegrepen. Daar moet u zelf voor zorgen.  

Hieronder treft u een uitleg van de opbouw van de uren in relatie tot het nieuwe uurtarief, het 

gemiddelde aantal uren per maand per dagdeel en tevens treft u het overzicht van de 

belastingtoeslagtabel 2022.  

  

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

Het voorbeeld voor de kinderopvangtoeslag is indicatief, in aanmerking nemende dat: 

• Het toetsingsinkomen voor iedereen verschilt. De tabel voor kinderopvangtoeslag vindt u terug op 

de volgende pagina. 

• Dit uw tweede opvolgende kind is voor kinderopvangtoeslag. Kind met meeste opvanguren wordt 

gezien als eerste kind, niet uw oudste kind. Bij gelijk aantal opvanguren geldt het kind met de 

hoogste opvangkosten als 1e kind.  

• Er een maximum aantal uur kinderopvangtoeslag toegekend wordt van 230 uur en niet meer dan 

uw contracturen van de minst werkende partner 

• Verdere voorwaarden zijn te vinden op de site toeslagen.nl. Hierop kunt u ook een 

proefberekening maken. 

 

 

 

 

 

  Rekenvoorbeeld voor 1 dagdeel per week bij contract 48 weken, 2e kind 

Toeslag    6 uur per dagdeel= 24 uur per maand 
    (6 uur x 48 weken/ 12 mnd) 
    Afronden naar hele getallen = 24 uur per maand             € 209,04 

Stel gezamenlijk toetsingsinkomen  €55.000,- 
Kinderopvangtoeslag conform 2022       - 94,5%                                                  - € 197,54 
                ____________- 

Eigen bijdrage per maand bij 2e kind                                             €     11,50
       

Rekenvoorbeeld voor 1 dagdeel per week peuteropvang, 1e kind 

Toeslag    4 uur per ochtend= 13, 7 uur per maand 
    (4 uur x 41 weken/ 12 mnd) 
                                                                                                      € 119,03 

Stel gezamenlijk toetsingsinkomen  €55.000,- 
Kinderopvangtoeslag conform 2022      - 80,6%                                                   - €  95,94 
                ____________- 

Eigen bijdrage per maand 1e kind                                                           €       23,09 
        



                                               KINDEROPVANGTOESLAGTABEL 2022 
                                        

                                             

Kinderopvangtoeslagtabel 2022 
De kinderopvang is vrij om een uurtarief vast te stellen. De overheid geeft een tegemoetkoming in de 

kosten voor de kinderopvang tot een maximaal te vergoeden uurtarief. Dit is de maximum-
uurprijs. Wat het maximum is, hangt af van de soort opvang. Zo is de maximumuurprijs voor de 

dagopvang (€ 8,50) hoger dan de maximumuurprijs voor de buitenschoolse opvang (€ 7,31).  

Dus betaalt u meer dan de maximumuurprijs? Dan krijgt u voor de kosten boven de maximumuurprijs 

geen kinderopvangtoeslag. Betaalt u minder dan de maximumuurprijs? Dan krijgt u over dat 

goedkopere uurtarief kinderopvangtoeslag. (zie het rekenvoorbeeld op de vorige pagina). 
Toetsingsinkomen 

(gezamenlijk) vanaf 

Toetsingsinkomen 

(gezamenlijk) tot en met 

Percentage 

kinderopvangtoeslag 1e 

kind 

Percentage 

kinderopvangtoeslag 2e en 

volgend kind 

lager dan 20.584 96,0% 96,0% 

20.585 21.955 96,0% 96,0% 

21.956 23.324 96,0% 96,0% 

23.325 24.696 96,0% 96,0% 

24.697 26.066 96,0% 96,0% 

26.067 27.437 95,5% 95,6% 

27.438 28.807 94,4% 95,4% 

28.808 30.174 93,4% 95,2% 

30.175 31.648 92,5% 95,0% 

31.649 33.120 91,9% 94,9% 

33.121 34.596 90,9% 94,7% 

34.597 36.068 90,4% 94,5% 

36.069 37.546 89,5% 94,5% 

37.547 39.019 88,7% 94,5% 

39.020 40.528 88,1% 94,5% 

40.529 42.039 87,3% 94,5% 

42.040 43.550 86,6% 94,5% 

43.551 45.061 85,9% 94,5% 

45.062 46.575 85,0% 94,5% 

46.576 48.086 84,5% 94,5% 

48.087 49.596 83,7% 94,5% 

49.597 51.108 83,0% 94,5% 

51.109 52.759 82,1% 94,5% 

52.760 55.998 80,6% 94,5% 

55.999 59.235 79,8% 94,1% 

59.236 62.474 78,7% 93,5% 

62.475 65.714 76,4% 93,1% 

65.715 68.951 74,1% 92,8% 

68.952 72.192 71,9% 92,1% 

72.193 75.430 69,4% 91,6% 

75.431 78.669 67,1% 91,1% 

78.670 81.909 64,9% 90,4% 

81.910 85.146 62,5% 89,8% 

85.147 88.388 60,3% 89,4% 

https://www.belastingdienst.nl/wps/wcm/connect/bldcontentnl/belastingdienst/prive/toeslagen/kinderopvangtoeslag/hoeveel-kinderopvangtoeslag-kan-ik-krijgen/maximaal-uurtarief-voor-de-kinderopvang
https://www.belastingdienst.nl/wps/wcm/connect/bldcontentnl/belastingdienst/prive/toeslagen/kinderopvangtoeslag/hoeveel-kinderopvangtoeslag-kan-ik-krijgen/maximaal-uurtarief-voor-de-kinderopvang
https://www.belastingdienst.nl/wps/wcm/connect/bldcontentnl/belastingdienst/prive/toeslagen/kinderopvangtoeslag/hoeveel-kinderopvangtoeslag-kan-ik-krijgen/maximaal-uurtarief-voor-de-kinderopvang
https://www.belastingdienst.nl/wps/wcm/connect/bldcontentnl/belastingdienst/prive/toeslagen/kinderopvangtoeslag/kan-ik-kinderopvangtoeslag-krijgen/geregistreerde-kinderopvang/voor-welke-opvang-kinderopvangtoeslag


Toetsingsinkomen 

(gezamenlijk) vanaf 

Toetsingsinkomen 

(gezamenlijk) tot en met 

Percentage 

kinderopvangtoeslag 1e 

kind 

Percentage 

kinderopvangtoeslag 2e en 

volgend kind 

88.389 91.626 57,8% 89,1% 

91.627 94.863 55,5% 88,4% 

94.864 98.102 53,3% 88,0% 

98.103 101.405 50,9% 87,5% 

101.406 104.723 48,8% 86,8% 

104.724 108.039 46,7% 86,3% 

108.040 111.356 44,6% 85,9% 

111.357 114.671 42,4% 85,6% 

114.672 117.989 40,5% 84,9% 

117.990 121.307 38,6% 84,3% 

121.308 124.625 36,7% 83,9% 

124.626 127.938 34,7% 83,3% 

127.939 131.255 33,3% 82,9% 

131.256 134.574 33,3% 82,2% 

134.575 137.889 33,3% 81,6% 

137.890 141.206 33,3% 80,6% 

141.207 144.522 33,3% 80,3% 

144.523 147.840 33,3% 79,5% 

147.841 151.160 33,3% 78,6% 

151.161 154.474 33,3% 78,0% 

154.475 157.791 33,3% 77,1% 

157.792 161.106 33,3% 76,6% 

161.107 164.425 33,3% 75,8% 

164.426 167.743 33,3% 75,1% 

167.744 171.059 33,3% 74,4% 

171.060 174.376 33,3% 73,4% 

174.377 177.689 33,3% 72,9% 

177.690 181.009 33,3% 72,2% 

181.010 184.324 33,3% 71,4% 

184.325 187.642 33,3% 70,7% 

187.643 190.960 33,3% 70,1% 

190.961 194.275 33,3% 69,3% 

194.276 197.593 33,3% 68,5% 

197.594 200.908 33,3% 68,0% 

200.909 en hoger 33,3% 67,1% 
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