Wat kost kinderopvang in Nederland?
Het deel dat ouders
betalen is afhankelijk
van een aantal factoren:
1. D
 e prijs die een kinderopvangondernemer vraagt;
2. Het deel dat de overheid vergoedt;
3. Het inkomen van de ouders.

Uurtarief opvang

Kinderopvangorganisaties bepalen ieder jaar hun prijs per uur; het uurtarief. Dit
tarief bepalen zij op basis van diensten die ze aanbieden. Het aantal uren dat
ouders afnemen maal dit tarief bepaalt de hoogte van de rekening.

Maximum uurprijs

De overheid vergoedt een deel van het uurtarief tot een maximumtarief. Dit maximum noemen we de maximum uurprijs. Over dit
bedrag kunnen ouders kinderopvangtoeslag aanvragen. Rekent de
kinderopvangorganisatie een hoger uurtarief, dan vergoedt de
overheid nog steeds alleen een deel van de maximum uurprijs. De
overheid stelt jaarlijks de maximum uurprijs vast.

Kinderopvangtoeslag

Ouders die allebei werken, studeren, een traject naar werk of
inburgeringscursus volgen, hebben recht op kinderopvangtoeslag.
Zij ontvangen een percentage van de maximum uurprijs. Hoeveel
dit is, hangt af van hun inkomen.

Eigen bijdrage

De eigen bijdrage zijn de kosten die
overblijven van de totale rekening, na
aftrek van de kinderopvangtoeslag. Dit is
dus het bedrag dat ouders zelf betalen.
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Bijdrage overheid omhoog in 2019
De overheid vindt een betaalbare
en goed toegankelijke kinderopvang belangrijk. Daarom neemt
ze in 2019 twee maatregelen:
1. H
 et percentage kinderopvangtoeslag voor
ouders gaat omhoog
2. H
 et maximale bedrag waarover
ouders kinderopvangtoeslag
krijgen, wordt verhoogd voor de
dagopvang en gastouderopvang. Deze zogenaamde
maximum uurprijs, wordt voor
de BSO verlaagd.

Verhogen
kinderopvangtoeslag
€ 8,02
96,0 %
94,0

86,0

*Verzamelinkomen
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€ 6,89
6,95

€ 6,15
5,91
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37,6 %
33,3

€36.839*

7,45

2018
2019

88,3 %

58,7

€24.610*

Hiermee investeert de overheid
ruim €248 miljoen extra.

Wijzigen
maximum
uurprijs

33,3 %
33,3

€74.272* €114.528* €145.840*

KinderBuitenschoolse
dagopvang (kdv) opvang (bso)
0-3 jaar
4-12 jaar

Gastouderopvang

