Toeslag moet je
aanvragen binnen
drie maanden na de
maand waarin je
kind voor het eerst
naar de opvang gaat
Belangrijker is: is er een kinderboerderij
op loopafstand?

Susan:

‘Ik vind dat we veel
toeslag krijgen.
Het wordt goed
gesubsidieerd’

Als directeur van De HypotheekAcademie geeft Susan van der Graaf
(43) hypotheekadvies. Haar partner
Joop (39) werkt vier dagen per week
als jurist. Zoon Luuk (2) gaat op
maandag en woensdag 5 uur naar
een kinderdagverblijf. Daarvoor betalen ze € 123 per maand. Joop heeft
op vrijdag papadag. ‘Ik kan mijn werk
flexibel indelen’, zegt Susan. ‘Behalve overdag werk ik ook twee of drie
avonden per week en soms op zaterdagochtend. Dat komt mijn klanten
vaak goed uit. Overdag kan ik soms
ook werken terwijl Luuk thuis is,
want hij slaapt ’s middags nog twee
uurtjes. Zo kom ik gemiddeld aan
een vierdaagse werkweek.’ Als Susan
meer opvang nodig heeft, koopt ze
extra uren bij het kinderdagverblijf.
‘Dat kan alleen als er ruimte is. Vol
is vol, en dat komt steeds vaker voor.
Gelukkig wil mijn schoonmoeder
geregeld bijspringen. Dat gebeurt ook
wel als Luuk ziek is. De eerste tijd op
het kinderdagverblijf kwam dat veel
voor.’ Susan vindt de kinderopvang
niet duur. ‘Misschien wel als je meer
kinderen hebt die er vaak heen gaan.
Maar bij ons valt het mee. Ik vind dat
we veel toeslag krijgen. Het wordt
goed gesubsidieerd.’

Bovendien valt er niet altijd iets te kiezen. In steden wel, maar in dunner bevolkte gebieden is
er vaak maar één kinderdagverblijf in de buurt.
Vianen: ‘En bij buitenschoolse opvang kiezen
ouders meestal de bso waar de school mee samenwerkt. Vaak is dat er maar één. Daar ga je dan
heen, alleen al omdat de klasgenootjes daar ook
komen.’ Overigens profileren kinderdagverblijven
en bso’s zich ook niet snel als ‘de goedkoopste’.
Ze onderscheiden zich eerder door iets extra’s te
bieden, zoals ruime openingstijden, warme lunches
of een kinderboerderij op loopafstand.
Vianen: ‘Een lage uurprijs voelt misschien als
minder kwaliteit.’ Zij heeft zelf twee kinderen die
naar een bso gaan. Vindt zij dat ze veel betaalt?
‘Als ouder zie ik de meerwaarde van goede
kinderopvang. Mijn kinderen gaan er echt altijd
met plezier heen, zeker in vakantieperiodes.
Die maandelijkse factuur doet dan geen pijn.’ +

Vraag kinderopvang
toeslag tijdig aan!
Kinderopvangtoeslag kun je
aanvragen via de Belastingdienst op toeslagen.nl. Hier
vind je een rekenhulp, zodat je
een idee krijgt van het bedrag
waar je recht op hebt.
Toeslag moet je aanvragen
binnen drie maanden na de
maand waarin je kind voor het
eerst naar de opvang gaat.
Veranderingen – meer of
minder salaris, meer of minder
opvang, of de overstap van
dagverblijf naar bso – moet je
binnen vier weken doorgeven.
Je hebt ook recht op toeslag
als je studeert. Bij werkloosheid heb je 6 maanden recht
op toeslag. Met vragen kun je
terecht op rijksoverheid.nl.

kinderopvangVergoedingen in 2016
De hoogte van de kinderopvangtoeslag
hangt af van het gezinsinkomen en het
aantal kinderen in een gezin dat naar
de opvang gaat. Een paar voorbeelden:
• Een gezamenlijk inkomen tot
€ 18.176? Dan krijg je voor het eerste
kind* 93% van de kosten terug en voor
het tweede en volgende kind 94%.
• Een inkomen tussen de € 33.153 en
€ 34.453? Dan krijg je voor het eerste
kind 84,8% terug en voor de volgende kinderen 94%.

• Een inkomen van € 98.327 tot
€ 101.255? Dan krijg je 30,2% terug
voor het eerste kind en 84,2%
procent voor de volgende kinderen.
• Bij € 177.403 of meer krijg je 23,8%
terug voor het eerste kind en 64%
voor de volgende kinderen.
* Als eerste kind telt het kind met de
meeste opvanguren.
Een volledige tabel vind je op rijksoverheid.nl
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