Urenoverzicht
voor de kinderopvangtoeslag 2022

Vraagt u kinderopvangtoeslag aan bij de belastingdienst?
Hieronder kunt u de uren aflezen die u nodig heeft bij het invullen van u toeslagaanvraag.
U vraagt de kinderopvangtoeslag altijd per de éérste van een maand aan, we rekenen niet met
halve maanden.
De berekening is als volgt;
Ouders betalen alléén de weken waarin er gespeeld wordt, dus de vakantieweken betaalt u
niet.
52 weken – 12 vakantieweken = 40 weken waarin de peuter naar de speelzaal komt.
40 weken x aantal uren x aantal dagdelen = uren op jaarbasis.
Deze worden door 12 maanden gedeeld. U houdt hetzelfde aantal uren per maand en
betaalt dus 12 maanden een gelijk bedrag.

1 ochtend

3,5 uur

140 uur per jaar

12 uur per maand

2 ochtenden

7 uur

280 uur per jaar

23 uur per maand

3 ochtenden

10,5 uur

420 uur per jaar

35 uur per maand

1 middag

3 uur

120 uur per jaar

10 uur per maand

2 middagen

6 uur

240 uur per jaar

20 uur per maand

1 midd/1 ocht

6,5 uur

260 uur per jaar

22 uur per maand

Bij het invullen van de kinderopvangtoeslag heeft u nodig;
Ons registratienummer: LRKP 178807382
Uurtarief 2022: € 9,90
Soort opvang: dagopvang
Aantal uren: zie bovenstaande tabel
Wanneer er veranderingen in de uren zijn, bijvoorbeeld doordat uw peuter meerdere
ochtenden komt spelen, dan moet u dit zelf bij de belastingdienst doorgeven! De
belastingdienst heeft hier een handige app voor. De kinderopvangtoeslag app, u kunt hem
gratis downloaden in de appstore.

De belastingdienst/Toeslagen wilt u graag helpen met het juist invullen van de
kinderopvangtoeslag.
Wij hebben daar een aanmeldformulier voor. U ontvangt dan persoonlijke begeleiding. Wilt u
hier gebruik van maken? Laat het ons dan weten. Dan regelen wij de aanvraag hiervoor.
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