Per 1 januari 2019 zullen de kinderopvangtoeslag en kinderbijslag worden verhoogd in het
kader van maatregelen om ouders te ondersteunen. Dat is goed nieuws voor werkende ouders,
want de meeste werkende ouders gaan er hierdoor financieel op vooruit.
Kinderopvangtoeslag
Voornamelijk de kinderopvangtoeslag wordt ruim verhoogd. Deze tegemoetkoming voor
ouders in de kosten van kinderopvang gaat namelijk van maximaal € 7,45 per uur naar
maximaal € 8,02 per uur. Dit is een stijging van ruim 7%. Deze verhoging staat in het teken
van kwaliteitsverbeteringen voor de kinderopvang. Het gaat hier om opvanglocaties zoals de
crèche, gastouderopvang of buitenschoolse opvang. De kwaliteitsverbeteringen zullen leiden
tot hogere kosten op de opvanglocaties.
Daarnaast zal de inkomensgrens waarvoor het basisvergoedingspercentage (33%) geldt,
opschuiven. Deze inkomensgrens wordt per 1 januari 2019 verhoogd van € 101.971,- naar €
123.920,-.
Hieronder staan de percentages van de maximale uurprijsvergoedingen per
inkomenscategorie:
2018 2019
Minimum* 94,0% 96,0%
Modaal** 86,0% 88,3%
2x modaal 58,7% 65,4%
3x modaal 33,3% 37,6%
4x modaal 33,3% 33,3%
* € 20.450,88 per jaar.
** € 36.839,- per jaar.
Kinderbijslag
Ook de bedragen van de kinderbijslag zullen per 1 januari 2019 omhoog gaan. Deze
tegemoetkoming voor ouders in de opvoedingskosten zal met € 22,19 worden verhoogd.
Hiermee wordt het basisbedrag aan kinderbijslag € 309,40 per kwartaal. Daarnaast wordt het
extra bedrag aan kinderbijslag voor ouders met kinderen met een beperking verhoogd met €
88,75. Hiermee wordt deze extra kinderbijslag € 2.128,94 per jaar.

Praktische tips:


Op de site van de Belastingdienst kunt u proefberekeningen maken voor de
kindregelingen: https://www.belastingdienst.nl/rekenhulpen/toeslagen/



Ik kan u meer inzicht geven in de inkomsten versus uitgaven. Wanneer u
volgend jaar meer overhoudt, ga dan na wat er met deze extra bestedingsruimte
kan worden gedaan. Wilt u een buffer of vermogen opbouwen, of is er een
ander doel met het geld? Denk hierbij bijvoorbeeld aan een eventuele studie
van het kind op latere leeftijd.



Vanaf 1 januari 2020 zal het kindgebonden budget worden verhoogd voor
ouders met middeninkomens. Dit is de tegemoetkoming voor ouders in de
opvoedingskosten, die naast de kinderbijslag van toepassing kan zijn.



3% van de ouders met kinderopvangtoeslag zal er maximaal 0,5% op
achteruitgaan. Dit zijn de ouders die een inkomen hebben boven de
inkomensgrens van € 123.920,-.



Per 1 januari 2019 moet het maximale aantal kinderen per pedagogisch
medewerkers worden verlaagd. Dit is een van de redenen waarom de kosten bij
opvanglocaties hoger worden.
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