
Kinderopvangtoeslag 2020: kinderopvangtoeslagtabel 2020 

Kinderopvang 2020 duurder 
In 2019 zijn er in de kinderopvang maatregelen getroffen die de kwaliteit van de kinderopvang moeten verhogen. 
De prijzen van opvang zijn in 2019 omhoog gegaan en dat zal ook in 2020 zo zijn. Tegelijkertijd is er de 
kinderopvangtoeslag. Deze toeslag vergoedt voor een belangrijk deel de kosten voor uw eerste en tweede kind in 
de kinderopvang. Hoeveel u krijgt is afhankelijk van de hoogte van uw inkomen zoals weergegeven in de 
kinderopvangtoeslagtabel. Het is verstandig om op tijd uw rekeningen in te sturen, anders loopt u de kans dat u 
de kinderopvangtoeslag mis loopt. 

 
Kinderopvangtoeslag 2020 
Dan de toeslag in 2020. Hoe hoog is de kinderopvangtoeslag en wat zijn de voorwaarden? Goed nieuws is dat 
het kabinet sinds 2019 meer geld uittrekt voor de kinderopvang en dat in 2020 de inkomensgrenzen 
(toetsingsinkomen) worden geïndexeerd. Wie in 2020 een vergelijkbaar inkomen heeft als in 2019 en aan de 
voorwaarden voldoet, komt ook in 2020 in aanmerking voor de kinderopvangtoeslag. Als u niets aanvraagt en 
geen rekeningen indient, krijgt u ook niets. 

 
Voorwaarden kinderopvangtoeslag 
De voorwaarden voor ontvangst van de kinderopvangtoeslag zijn: 

• U vraagt de toeslag aan en dient op tijd de rekeningen in. 

• Uw kind gaat naar een geregistreerde kinderopvang. Dat kan dagopvang zijn, maar ook buitenschoolse 
opvang. De buitenschoolse opvang is de opvang voor schoolgaande kinderen tot het moment dat uw kind 
naar het voortgezet onderwijs gaat. Voor beide soorten van opvang geldt dat u per kind voor maximaal 230 
uur per maand kinderopvangtoeslag kunt krijgen en dat uw kind niet van beide soorten van opvang gebruik 
mag maken. Die 230 uur is een maximum en kan in uw geval lager zijn, afhankelijk van het aantal uren dat u 
en uw partner werken. Verder kan een geregistreerde opvang zowel bij een kinderverblijf als een 
geregistreerde gastouder plaats vinden. Ga dus altijd na op degene die uw kind opvangt juist geregistreerd 
is. 

• Een andere voorwaarde is dat u hetzij werkt, studeert of een traject volgt om werk aan werk te komen. Ook 
wie verplicht een inburgeringscursus volgt bij een gecertificeerde instelling kan de kinderopvangtoeslag 
aanvragen. Ook bij een co-ouderschap is onder voorwaarden kinderopvangtoeslag mogelijk. 

 
Hoeveel kinderopvangtoeslag 2020 op basis van de kinderopvangtoeslagtabel? Wat zijn 
de wijzigingen? 
De kinderopvangtoeslag is een percentage van wat u aan kinderopvang betaalt waarbij de maximale bedragen 
per uur in 2020 zijn: 
 

 
Maximale prijs per uur kinderopvang 2020 

Soort kinderopvang Leeftijd Tarieven per uur in 2020 

Dagopvang 0-4 jaar € 8,17 was in 2019 € 8,02 

Buitenschoolse kinderopvang bso 4-12 jaar € 7,02 was in 2019 € 6,89 

Gastouderopvang 0 - 12 jaar € 6,27 was in 2019 € 6,15  

 
Hoeveel u zo zelf voor de kinderopvang moet betalen, is afhankelijk van uw inkomen en of het een eerste of 
tweede kind is. Voor het eerste kind kan de totale subsidie 96% bedragen en wordt deze geleidelijk afgebouwd 
33,3% Het verzamelinkomen dat u kent uit de belastingaangifte inkomstenbelasting wordt toetsingsinkomen 
genoemd: 
 

 



Kinderopvangtoeslagtabel 2020 inclusief werkgeversbijdrage, percentage van de kosten van 
kinderopvang 2020: 

gezamenlijk toetsingsinkomen 

vanaf 

gezamenlijk toetsingsinkomen 

tot 

kinderopvangtoeslag 

eerste kind 

kinderopvangtoeslag tweede en volgende 

kind 

- € 19.890 96,0% 96,0% 

€ 19.891 € 21.215 96,0% 96,0% 

€ 21.216 € 22.537 96,0% 96,0% 

€ 22.538 € 23.863 96,0% 96,0% 

€ 23.864 € 25.188 96,0% 96,0% 

€ 25.189 € 26.512 95,6% 95,7% 

€ 26.513 € 27.836 94,5% 95,5% 

€ 27.837 € 29.156 93,5% 95,3% 

€ 29.157 € 30.581 92,6% 95,1% 

€ 30.582 € 32.004 92,0% 95,0% 

€ 32.005 € 33.430 91,0% 94,8% 

€ 33.431 € 34.853 90,5% 94,6% 

€ 34.854 € 36.280 89,7% 94,6% 

€ 36.281 € 37.704 88,9% 94,6% 

€ 37.705 € 39.161 88,3% 94,6% 

€ 39.162 € 40.622 87,5% 94,6% 

€ 40.623 € 42.082 86,8% 94,6% 

€ 42.083 € 43.542 86,1% 94,6% 

€ 43.543 € 45.004 85,2% 94,6% 

€ 45.005 € 46.465 84,7% 94,6% 

€ 46.466 € 47.924 83,9% 94,6% 

€ 47.925 € 49.385 83,3% 94,6% 

€ 49.386 € 50.981 82,4% 94,6% 

€ 50.982 € 54.110 80,9% 94,6% 

€ 54.111 € 57.238 80,1% 94,2% 

€ 57.239 € 60.368 79,0% 93,6% 

€ 60.369 € 63.499 76,8% 93,2% 

€ 63.500 € 66.627 74,5% 92,9% 



€ 66.628 € 69.758 72,3% 92,2% 

€ 69.759 € 72.887 69,9% 91,7% 

€ 72.888 € 76.016 67,6% 91,2% 

€ 76.017 € 79.148 65,4% 90,5% 

€ 79.149 € 82.276 63,1% 90,0% 

€ 82.277 € 85.408 60,9% 89,6% 

€ 85.409 € 88.537 58,4% 89,3% 

€ 88.538 € 91.665 56,2% 88,6% 

€ 85.409 € 88.537 58,4% 89,3% 

€ 88.538 € 91.665 56,2% 88,6% 

€ 91.666 € 94.795 54,0% 88,2% 

€ 94.796 € 97.987 51,6% 87,7% 

€ 97.988 € 101.192 49,6% 87,0% 

€ 101.193 € 104.397 47,5% 86,5% 

€ 104.398 € 107.602 45,4% 86,1% 

€ 107.603 € 110.805 43,3% 85,8% 

€ 110.806 € 114.011 41,4% 85,1% 

€ 114.012 € 117.218 39,5% 84,5% 

€ 117.219 € 120.423 37,6% 84,1% 

€ 120.424 € 123.625 35,7% 83,5% 

€ 123.626 € 126.831 34,1% 83,2% 

€ 126.832 € 130.037 33,3% 82,5% 

€ 130.038 € 133.241 33,3% 81,9% 

€ 133.242 € 136.446 33,3% 80,9% 

€ 136.447 € 139.650 33,3% 80,6% 

€ 139.651 € 142.856 33,3% 79,8% 

€ 142.857 € 146.064 33,3% 78,9% 

€ 146.065 € 149.266 33,3% 78,3% 

€ 149.267 € 152.472 33,3% 77,4% 

€ 152.473 € 155.675 33,3% 76,9% 

€ 155.676 € 158.882 33,3% 76,2% 



€ 158.883 € 162.088 33,3% 75,5% 

€ 162.089 € 165.292 33,3% 74,8% 

€ 165.293 € 168.497 33,3% 73,8% 

€ 168.498 € 171.699 33,3% 73,3% 

€ 171.700 € 174.906 33,3% 72,6% 

€ 174.907 € 178.110 33,3% 71,8% 

€ 178.111 € 181.317 33,3% 71,1% 

€ 181.318 € 184.522 33,3% 70,5% 

€ 184.523 € 187.726 33,3% 69,8% 

€ 187.727 € 190.932 33,3% 69,0% 

€ 190.933 € 194.135 33,3% 68,5% 

€ 194.136 € en hoger 33,3% 67,6% 

 
Als uw kinderen nog niet naar school gaan en u werkt, kunt u recht hebben op 140% van de gewerkte uren. Gaan 
ze wel naar school, dan is dat 70%. Let wel: als eerste kind geldt het kind met de meeste uren kinderopvang, dat 
hoeft dus niet de eerstgeborene te zijn. 

 
Berekening van de kinderopvangtoeslag 
Stel uw inkomen bedraagt 30.000 euro en u hebt een kind op de kinderopvang. Dan wordt daarvan bijna 93% 
vergoed via de werkgeversbijdrage en de toeslag en betaalt u dus zelf 7%. 

 
Dien uw rekeningen altijd op tijd in 
U kunt het beste uw rekeningen van kinderopvang in 2020 niet te lang bewaren. Er wordt immers alleen 

uitbetaald vanaf de maand van aanvraag tot maximaal drie maanden ervoor. Een aanvraag in juli 2020 voor uw 

rekeningen vanaf januari betekent dus dat de maanden tot 1 april 2020 verloren kunnen gaan en niet meer 

worden uitbetaald door de Belastingdienst. Een aanvraag uit een eerder jaar loopt door, als u nog aan de 

voorwaarden voldoet. 


