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Voorbeelden berekening te betalen ouderbijdrage peuterspeelzaal (psz) 2019 voor ouders
die niet in aanmerking komen voor kinderopvangtoeslag.
1. Uitgangspunten:
uurprijs peuterspeelzaal € 8,02
maximaal te vergoeden uurtarief kinderopvangtoeslag is € 8,02
aantal uren psz per maand voor 2 ochtenden per week: 2 x 11,67 uur = 23,33 uur
bruto gezinsinkomen (toetsingsinkomen) per jaar: € 28.300
aantal kinderen: 1
1. Berekening:
Aan de hand van het inkomen van € 28.300 wordt u ingedeeld in de categorie € 27.198 - € 28.487 van de
KinderOpvangToeslag-tabel (KOT-tabel). Het bijbehorende kortingspercentage van deze categorie is
93,5 %. Dit betekent dat u over € 187,11 (2 ochtenden = 23,33 uur x € 8,02) een bedrag van € 174,95 (93,5 %) niet
hoeft te betalen. Uw eigen bijdrage wordt dan € 187,11 - € 174,95 = € 12,16.

2. Uitgangspunten:
uurprijs peuterspeelzaal € 8,02
maximaal te vergoeden uurtarief kinderopvangtoeslag is € 8,02
aantal uren psz per maand voor 3 ochtend per week: 3 X 11,67 uur = 35,01 uur
bruto gezinsinkomen (toetsingsinkomen) per jaar: € 37.000
aantal kinderen: 2
2. Berekening:
Aan de hand van het inkomen van € 37.000 wordt u ingedeeld in de categorie € 36.839 - € 38.262 van de
KinderOpvangToeslag-tabel (KOT-tabel). Het bijbehorende kortingspercentage van deze categorie is 88,3 % voor het
eerste kind en 94,6 % voor het tweede kind (het kind met de laagste opvangkosten is het 1e kind en bij gelijke
kosten bepaalt de belastingdienst). U ontvangt voor elk kind voor twee ochtenden de korting zoals in de berekening
hierna. De derde ochtend per kind moet u in zijn geheel zelf betalen. Dit betekent dat u over € 187,11 (2 ochtenden
= 23,33 uur x € 8,02) een bedrag van € 165,22 (88,3 %) niet hoeft te betalen voor kind 1 en € 177,01 (94,6 %) niet
hoeft te betalen voor kind 2. Uw eigen bijdrage wordt dan {€ 374,22 (2x 2 ochtenden) - € 342,23 (korting KOT-tabel)
= € 31,99 voor 2 kinderen voor 2 ochtenden} + {€ 187,18 (2x 1 ochtend x € 8,02)} = totaal € 219,17.

