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Uurtarief 
Het uurtarief is voor 2022 vastgesteld op €8,97. 

 
Kinderopvangtoeslag 
De Kinderopvangtoeslag is een verplichte regeling. Alleen in de situatie dat een gezin geen recht op 
kinderopvangtoeslag heeft, kan gebruik gemaakt worden van de ouderbijdrageregeling. In de praktijk 
betekent dit, dat als er binnen het gezin een thuisblijfouder is, men geen recht heeft op 
kinderopvangtoeslag. 

 
Meer informatie over de kinderopvangtoeslag kunt u vinden op de website van de Belastingdienst: 
www.belastingdienst.nl. Kies vervolgens voor Toeslagen en daarna: 
1. Kinderopvangtoeslag: “lees alles over kinderopvangtoeslag”. 
2. voor de voorwaarden: onder het kopje “Wat zijn de voorwaarden voor Kinderopvangtoeslag”;  
3. voor een proefberekening: onder het kopje “Handig” en “Bereken de hoogte van uw toeslag”. 

 
U ontvangt van ons een overeenkomst per email. Na ondertekening stuurt u deze aan ons terug. In deze 
overeenkomst vermelden wij het uurtarief, maandbedrag en aantal uur per maand. Die gegevens kunt u 
gebruiken voor het aanvragen van de kinderopvangtoeslag bij de Belastingdienst. 

 
Rekenvoorbeelden 
2 dagdelen per week:  
4,25 uur x 2 x € 8,97 x 40 weken = € 3.049,80 en 340 uur per jaar (= € 254,15 en 28,33 uur per maand). 

 
3 dagdelen per week:  
4,25 uur x 3 x € 8,97 x 40 weken = € 4.574,70 en 510 uur per jaar (= € 381,23 en 42,50 uur per maand 

 
Geen recht op kinderopvangtoeslag  
Heeft u geen recht op kinderopvangtoeslag dan kunt u gebruik maken van de ouderbijdrageregeling. U 
betaalt dan een inkomensafhankelijke ouderbijdrage volgens de ouderbijdragetabel. 
 
Bijdrage per maand voor 2 dagdelen per week van 8.30 – 12.45 uur 
 

Tariefgroep  Bruto jaarinkomen per huish.  Bijdrage aan Madelief 

1   t/m  € 14.385,60   €    35,01  

2   t/m  € 16.498,08   €    42,88  
3   t/m  € 19.323,36   €    55,72  

4   t/m  € 23.613,12   €    69,72  

5   t/m  € 30.780,00   €    81,39  

6   t/m  € 39.398,40   €    91,60  

7   t/m  € 52.164,00   €  102,70  
8   t/m  € 64.929,60   €  113,48  

9   t/m  € 85.730,40   €  139,60  

10   t/m  € 114.916,32   €  171,51  

11   vanaf  € 114.916,32   €  178,69  
 
 
 
 

http://www.belastingdienst.nl/
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Het bruto jaarinkomen is het bruto maandinkomen inclusief toeslagen en andere bruto 
vergoedingen x 12 + 8% vakantiegeld, 13e maand, eindejaarsuitkering en IKB.   
 
Regels 
• Deze ouderbijdragetabel is alleen van toepassing voor ouders die geen recht hebben op 

kinderopvangtoeslag.  
• Als u geen inkomensgegevens wilt verstrekken, kunt u geen gebruik maken van deze 

ouderbijdragetabel en geldt het standaard uurtarief.  
• U stuurt een inkomensverklaring en een kopie van de salarisstrook en/of uitkeringsspecificatie 

van u en uw partner mee met de aanmelding. 
• Om de juiste tariefgroep te bepalen gaat u uit van het gezamenlijk bruto gezinsinkomen per jaar. 
• De ouderbijdrage is gedurende 12 maanden per jaar verschuldigd. 
• Voor een eventueel derde dagdeel (de 3+ groep) betaalt u naar rato volgens de 

ouderbijdragetabel, maar minimaal 50% van het standaard uurtarief.  
• Er geldt een opzegtermijn van één maand wanneer uw kind de peutergroep om een andere 

reden dan de vierde verjaardag verlaat. 
• De ouderbijdrage wordt maandelijks geïncasseerd. 
• De ouderbijdrage wordt jaarlijks herzien. 
 

 
 
 

 

 


