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HOERA 
Meer kinderopvangtoeslag! 

 

Goed nieuws in 2017 gaat de kinderopvangtoeslag weer omhoog. In 2016 was er al een 

stijging en ook voor 2017 is er weer extra geld beschikbaar. Dit geldt alleen voor erkende 
kinderopvanglocaties, zowel voor de dagopvang, peuterspeelzaal als buitenschoolse opvang. Dit 
betekend dat vanaf nu alle ouders minimaal 33,3 % van de kosten van de kinderopvang vergoed 
krijgen.  Voorheen was het minimum 23,8% . Voor het 2e en alle opvolgende kinderen is de toeslag 
minimaal 64%. Met een vergelijkbaar inkomen gaat  elke ouder met kinderen in de opvang er in 2017 
financieel op vooruit, zowel bij het eerste kind als het tweede kind. De extra toeslag kan oplopen tot 
wel € 1000,- per jaar! 
 
Wilt u weten hoeveel voordeel dit voor u oplevert ? kijk dan verder in deze informatie of vraag 
vrijblijvend informatie aan. Daarnaast kunt u een proefberekening maken op www.belastingdienst.nl 
en www.toeslagen.nl   

 

 

http://www.belastingdienst.nl/
http://www.toeslagen.nl/
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Stap voor stap uw voordeel berekenen 
 
 

 
Stap 1: Bepaal uw toetsingsinkomen 

a. Kijk wat uw toeslaginkomen is van dit jaar. Uw toeslaginkomen heeft u doorgegeven aan 
Belastingdienst Toeslagen. 

b. Schat in of het toeslaginkomen verandert in 2017. Gaat u bijvoorbeeld meer werken of 
minder? Dit heeft invloed op uw toetsingsinkomen voor 2017. Weet u niet of het inkomen 
verandert, dan kijkt u bij het inkomen van 2016. 

 
Stap 2: Bepaal het soort opvang. 
Bekijk voor elk kind welke soort opvang u afneemt. De tegemoetkoming van dagopvang, 
buitenschoolse opvang en gastouder is verschillend. 
 
Stap 3: eerste of tweede kind? 
Het kind dat de meeste uren opvang krijgt, is in termen van Belastingdienst/Toeslagen ‘kind 1’. Voor 
dit kind krijgt de laagste tegemoetkoming. De tegemoetkoming staat in de tabel hieronder in de 
kolom van Kind 1. Elk kind dat minder of evenveel uren krijgt als kind 1, is in termen van 
Belastingdienst/Toeslagen Kind 2. De tegemoetkoming staat hieronder in de kolom van Kind 2. 
 
Stap 4: Vergelijk de toeslag per uur. Vergelijk nu uw toeslag per uur voor 2017 met die van 2016. 
Hoera, u gaat er op vooruit! 
 
 
 
 
 
 

  

Voordeel door de verhoging maximale 
uurprijzen kinderopvangtoeslag 
 2016 2017 

Dagopvang, 
peuterspeelzaal/peuteropvang  
0-4 jarige 

€6,89 €7,18 

Buitenschoolse opvang €6,42 €6,69 

Gastouderopvang €5,52 €5,75 

 
 
 

 

Voordeel door de verhoging 
inkomensafhankelijke toeslag  
(zie op de volgende bladzijde de 
kinderopvangtoeslag tabel) 

Netto uurprijzen kinderopvang bij een 
uurtarief van €6,50 vanaf €0,33 tot  
€ 4,34 
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Kinderopvangtoeslag tabel 
De kinderopvangtoeslag is afhankelijk van uw gezamenlijk toetsingsinkomen. In de kinderopvang 
toeslagtabel 2017 gaat vooral de minimale basisvergoeding voor het eerste kind omhoog van 23,8% 
naar 33,3% in 2017. Deze winst treedt vooral op bij de midden en hogere inkomens. Voor het tweede 
en volgende kind gaat ook de toeslag omhoog. In de onderstaande tabel leest u de vergoeding en 
netto uurtarief bij een bepaald inkomen. 

gezamenlijk 
toetsingsinkomen 
vanaf 

gezamenlijk 
toetsingsinkomen 
tot 

Opvang 1e 
kind (%) 

Netto 
uurtarief (€) 

Opvang 2
e
 en 

daaropvolgend 
kind (%) 

Netto 
uurtarief (€) 

   €                   18.485  94  €        0,39  95  €        0,33  

 €                   18.486   €                   19.716  94  €        0,39  95  €        0,33  

 €                   19.717   €                   20.945  94  €        0,39  95  €        0,33  

 €                   20.946   €                   22.177  94  €        0,39  95  €        0,33  

 €                   22.178   €                   23.408  94  €        0,39  95  €        0,33  

 €                   23.409   €                   24.638  93,8  €        0,40  94,9  €        0,33  

 €                   24.639   €                   25.869  92,8  €        0,47  94,8  €        0,34  

 €                   25.870   €                   27.096  92  €        0,52  94,7  €        0,34  

 €                   27.097   €                   28.421  91,2  €        0,57  94,6  €        0,35  

 €                   28.422   €                   29.743  90,4  €        0,62  94,4  €        0,36  

 €                   29.744   €                   31.067  89,3  €        0,70  94,2  €        0,38  

 €                   31.068   €                   32.390  88,7  €        0,73  94  €        0,39  

 €                   32.391   €                   33.716  87,7  €        0,80  94  €        0,39  

 €                   33.717   €                   35.039  86,8  €        0,86  94  €        0,39  

 €                   35.040   €                   36.394  86  €        0,91  94  €        0,39  

 €                   36.395   €                   37.752  85,1  €        0,97  94  €        0,39  

 €                   37.753   €                   39.109  84,3  €        1,02  94  €        0,39  

 €                   39.110   €                   40.465  83,4  €        1,08  94  €        0,39  

 €                   40.466   €                   41.824  82,3  €        1,15  94  €        0,39  

 €                   41.825   €                   43.182  81,8  €        1,18  94  €        0,39  

 €                   43.183   €                   44.538  80,8  €        1,25  94  €        0,39  

 €                   44.539   €                   45.895  80,1  €        1,29  94  €        0,39  

 €                   45.896   €                   47.378  79  €        1,37  94  €        0,39  

 €                   47.379   €                   50.286  77,2  €        1,48  94  €        0,39  

 €                   50.287   €                   53.193  76,3  €        1,54  93,5  €        0,42  

 €                   53.194   €                   56.103  74,9  €        1,63  92,9  €        0,46  

 €                   56.104   €                   59.012  72,3  €        1,80  92,4  €        0,49  

 €                   59.013   €                   61.919  69,6  €        1,98  92,1  €        0,51  

 €                   61.920   €                   64.829  66,9  €        2,15  91,3  €        0,57  

 €                   64.830   €                   67.736  64,1  €        2,33  90,8  €        0,60  

 €                   67.737   €                   70.645  61,3  €        2,52  90,2  €        0,64  

 €                   70.646   €                   73.556  58,7  €        2,68  89,4  €        0,69  

 €                   73.557   €                   76.462  56  €        2,86  88,9  €        0,72  

 €                   76.463   €                   79.373  53,3  €        3,04  88,4  €        0,75  

 €                   79.374   €                   82.281  50,4  €        3,22  88,1  €        0,77  

 €                   82.282   €                   85.187  47,7  €        3,40  87,3  €        0,83  
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gezamenlijk 
toetsingsinkomen 
vanaf 

gezamenlijk 
toetsingsinkomen 
tot 

Opvang 1e 
kind (%) 

Netto 
uurtarief (€) 

Opvang 2e 
kind (%) 

Netto 
uurtarief (€) 

 €                   85.188   €                   88.096  45,1  €        3,57  86,9  €        0,85  

 €                   88.097   €                   91.062  42,3  €        3,75  86,3  €        0,89  

 €                   91.063   €                   94.042  39,8  €        3,91  85,5  €        0,94  

 €                   94.043   €                   97.020  37,4  €        4,07  85  €        0,98  

 €                   97.021   €                   99.998  34,8  €        4,24  84,6  €        1,00  

 €                   99.999   €                102.976  33,3  €        4,34  84,2  €        1,03  

 €                102.977   €                105.955  33,3  €        4,34  83,4  €        1,08  

 €                105.956   €                108.935  33,3  €        4,34  82,8  €        1,12  

 €                108.936   €                111.913  33,3  €        4,34  82,3  €        1,15  

 €                111.914   €                114.890  33,3  €        4,34  81,7  €        1,19  

 €                114.891   €                117.869  33,3  €        4,34  81,3  €        1,22  

 €                117.870   €                120.848  33,3  €        4,34  80,5  €        1,27  

 €                120.849   €                123.826  33,3  €        4,34  79,9  €        1,31  

 €                123.827   €                126.805  33,3  €        4,34  78,8  €        1,38  

 €                126.806   €                129.782  33,3  €        4,34  78,4  €        1,40  

 €                129.783   €                132.761  33,3  €        4,34  77,6  €        1,46  

 €                132.762   €                135.742  33,3  €        4,34  76,5  €        1,53  

 €                135.743   €                138.719  33,3  €        4,34  75,9  €        1,57  

 €                138.720   €                141.698  33,3  €        4,34  74,9  €        1,63  

 €                141.699   €                144.675  33,3  €        4,34  74,3  €        1,67  

 €                144.676   €                147.655  33,3  €        4,34  73,5  €        1,72  

 €                147.656   €                150.634  33,3  €        4,34  72,8  €        1,77  

 €                150.635   €                153.612  33,3  €        4,34  72  €        1,82  

 €                153.613   €                156.590  33,3  €        4,34  70,9  €        1,89  

 €                156.591   €                159.567  33,3  €        4,34  70,3  €        1,93  

 €                159.568   €                162.547  33,3  €        4,34  69,5  €        1,98  

 €                162.548   €                165.525  33,3  €        4,34  68,7  €        2,03  

 €                165.526   €                168.504  33,3  €        4,34  67,9  €        2,09  

 €                168.505   €                171.483  33,3  €        4,34  67,2  €        2,13  

 €                171.484   €                174.461  33,3  €        4,34  66,4  €        2,18  

 €                174.462   €                177.440  33,3  €        4,34  65,6  €        2,24  

 €                177.441   €                180.418  33,3  €        4,34  65  €        2,28  

 €                180.419  en hoger 33,3  €        4,34  64  €        2,34  
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voordelen van de Blokkendoos 

 
 
 

 Het laagste uurtarief van de regio vanaf bruto €6,50 per uur.  
 

 Kwalitatief opvang, waar ieder kind zich thuis voelt.  

 
 Kleinschalig en persoonlijk. 

 
 Het uurtarief is inclusief voeding, dagelijks vers bereid fruithapje of fruit en groenten, 

drinken, tussendoortjes, luiers en luierbenodigdheden. 

 
 Het uurtarief is inclusief Uk en Puk activiteiten (0-4 jaar) of een gevarieerd aanbod van sport- 

en spelactiviteiten (4-7 en 7-12 jaar). In de vakantieweken wordt er een leuk BSO 
vakantieprogramma georganiseerd. 

 
 Gratis breng- en haalservice van en naar school/ opvang. Gratis breng- en haalservice naar de 

zwemlessen. 

 
 Goedkoper doordat je voor dagopvang minimaal 10 uur per dag afneemt, in plaats van de 

gebruikelijke  11 uur per dag. 
 

 Goedkoper doordat je voor peuteropvang/ peuterspeelzaal minimaal 4 uur per dag afneemt, 
in plaats van de gebruikelijke 5,5 uur. 
 

 Goedkoper doordat je  op jaarbasis minimaal 48 weken afneemt in plaats van 52 weken per 
jaar. 
 

 Heeft u extra vroege- of verlengde opvang nodig, of 52 weken opvang op jaarbasis, dan kan 
dat natuurlijk ook.  
 

 Veel mogelijkheden tot buitenspel en buiten slapen voor de allerjongsten. 
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Geen tariefstijging voor 2017! 
 

Tarieven Blokkensoos 2016 en 2017 
 
Kinderopvang/ dagopvang (0-4 jaar) 

Kinderopvang basis uurtarief        € 6,50 per uur 
 

Peuterspeelzaal/peuteropvang (2-4 jaar) 

Peuterspeelzaal/peuteropvang basis uurtarief tot 8 uur per week   €6,85 per uur 

Peuterspeelzaal/peuteropvang basis uurtarief bij 8 uur of meer per week  €6,50 per uur 
 

Buitenschoolse opvang (4-7 en 7-12 jaar) 

Buitenschoolse opvang  Blokkendoos      € 6,50 per uur 

7+ Sport BSO op sportpark                           € 6,50 per uur 
 

Incidentele opvang (alleen mogelijk indien er plaats is op de groep)  € 7,50 per uur 
  

Gastouderbureau de Blokkendoos 0-12 jaar 
Gastouderopvang bij de gastouder thuis of een gastouder aan huis. Bureaukosten voor gastouder-
opvang vanaf €49,95 per maand. Hier komt de gastoudervergoeding nog bij. 
 

Alle opvangvormen (m.u.v. tussenschoolse opvang) vallen onder de "Wet Kinderopvang". 
Dit betekent dat u als ouder aanspraak kunt maken op kinderopvangtoeslag als: 

 U werkt,  
 Een opleiding volgt; 
 Een traject volgt om de kans op werk te vergroten, bijvoorbeeld een re- integratietraject of een 

verplichte inburgeringcursus Eén van bovenstaande dient ook te gelden voor uw partner; 
 uw kind naar een geregistreerde kinderopvangorganisatie gaat zoals naar de Blokkendoos. 

  
De maandprijs wordt als volgt berekend: 
Het aantal uren dat u per week afneemt x de uurprijs x 48 weken opening : 12 maanden 
4 weken per jaar zijn wij gesloten, U betaald deze weken niet. 
 
 
  
  

 

 

 

 

 
 
  

Rekenvoorbeeld: 
 
Uw twee kinderen  komen 1 dag per week, 10 uur per dag naar de opvang 
Gezamenlijk toetsing inkomen van €60.000,-  / Minst werkende ouder 12 uur per week. 
 
10 uur per dag x 48 weken per jaar x € 6,50 per uur/  delen door twaalf maanden 
= € 260,- bruto per maand/ per kind. Gemiddeld aantal uren per kind per maand: 40 

Met kinderopvangtoeslag kind 1: netto maantarief uurtarief per uur: € 1,98 per uur 

Met kinderopvangtoeslag kind 2: netto uurtarief per uur: € 0,51 per uur  

  

Bruto 
opvangkosten 
per maand 

te ontvangen 
kinderopvangtoeslag 

Netto 
opvangkosten 
per maand  

kind 1  €         260,00   €      180,96   €        79,04  

kind 2  €         260,00   €      239,46   €        20,54  

totaal  €         520,00   €      420,42   €        99,58  
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Voor kostwinners gezinnen en gezinnen waarbij 
beide of één van de partners een uitkering heeft; 
Dus wanneer ouder(s) niet in aanmerking komen voor kinderopvangtoeslag. 
  
Bij de inschrijving voor gesubsidieerde peuteropvang vullen ouders een gemeentelijk formulier in 
(dat is te vinden bij formulieren download) en leveren dit in bij de Blokkendoos, samen met de 
inschrijfformulieren. De kinderopvangorganisatie stuurt dit formulier op naar de gemeente. Aan de 
hand van dit formulier kan de gemeente controleren of ouders daadwerkelijk in aanmerking komen 
voor gesubsidieerde peuteropvang en eventueel VVE. Er zijn drie categorieën gesubsidieerde 
peuteropvang.  
  

 Gesubsidieerde peuteropvang 
Gesubsidieerde peuteropvang is 7 uur per week, verdeeld over 2 dagdelen, 40 weken per jaar. 
Ouderbijdrage per uur: € 2,45 
Ouderbijdrage per jaar: € 686,- 
  
Het is mogelijk om extra peuteropvang af te nemen: extra uren worden tegen uurprijs van €6,50 per 
uur gefactureerd.  
 

 Gesubsidieerde peuteropvang & VVE 
Gesubsidieerde peuteropvang en VVE is 10 uur per week, verdeeld over 3 
dagdelen, 40 weken per jaar. Voor deze peuteropvang komen uitsluitend peuters in aanmerking die 
tot de VVE doelgroep behoren (gewichtenregeling) en/of een VVE indicatie hebben van de 
Jeugdgezondheidszorg (consultatiebureau). 
Ouderbijdrage per uur: € 0,60 
Ouderbijdrage per jaar: € 240,- 
  

 Gratis derde dagdeel VVE 
Er zijn ook peuters uit tweeverdieners gezinnen die tot de VVE doelgroep (gewichtenregeling) 
behoren en/of een VVE indicatie hebben van de Jeugdgezondheidszorg. Deze ouders zijn toegewezen 
op de kinderopvangtoeslag van de belastingdienst. Omdat de gemeente Oss het belangrijk vindt dat 
ook deze peuters minimaal 10 uur per week VVE krijgen, komen deze peuters in aanmerking voor 
een gratis derde dagdeel. 
Ouderbijdrage per uur: € 0,00 
Ouderbijdrage per jaar: € 0,00 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
** Deze informatie is met zorg samengesteld en is uitsluitend bedoeld als algemene informatie. Er kunnen geen rechten aan 
deze gegevens worden ontleend. Kinderopvang de Blokkendoos is niet aansprakelijk voor schade welke kan ontstaan als 
gevolg van onjuiste of incomplete informatie.** 


