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Effect tariefstijging op de netto kosten in 2020 – KDV Speelstede 

Graag geven wij u een indicatie van wat de tariefswijziging voor u betekent in de netto kosten. De netto 
kosten zijn de gefactureerde kosten voor opvang minus de ontvangen kinderopvangtoeslag. In de 
onderstaande tabellen ziet u enkele voorbeelden wat de verschillen zijn op jaarbasis in netto kosten in 
2020 ten opzichte van 2019 wanneer u gebruik maakt van het voordeelpakket voor de BSO en 
Peuteropvang.  
 
Voorbeeld 1: uw gezinsinkomen is ongeveer modaal € 36.500,- op jaarbasis. U heeft 2 kinderen bij het 
KDV met een voordeelpakket die beide 2 dagen komen, dan betaalt u in 2020 € 170,- meer op jaarbasis.  
 
Voorbeeld 2: uw gezinsinkomen is ongeveer 2x modaal € 73.000,- op jaarbasis. U heeft 2 kinderen bij het 
KDV met een voordeelpakket die beide 3 dagen komen, dan betaalt u in 2019 € 298,- meer op jaarbasis.  
 

 
 
De tariefwijzigingen en de indexering van de kinderopvangtoeslagtabel met daarin de inkomensgrenzen 
zijn verwerkt in de tabellen. De bedragen zijn indicatief en geven geen garantie op het daadwerkelijk te 
behalen effect op de netto kosten. 
 

Verschil netto kosten p/j

Gezinsinkomen/jaar 1 dag 2 dagen 3 dagen 1 dag 2 dagen 3 dagen

< € 18.000 (=½x modaal) € 73 € 145 € 218 € 145 € 160 € 241

€ 36.500 (=modaal) € 80 € 160 € 240 € 153 € 170 € 256

€ 73.000 (=2x modaal) € 102 € 204 € 306 € 179 € 198 € 298

€108.000 (=3x modaal) € 127 € 254 € 381 € 210 € 232 € 349

1 kind KDV hele dag 2 kinderen KDV hele dag
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