
Genoemde bedragen zijn kosten volgens de NIBUD-norm. 
Deze bedragen kunt u vermeerderen met eventuele individuele kosten

6 - 12 jr. 12 - 16 jr. 16+

Ziektekosten
Tandartskosten
Zakgeld 15€                       25€                       30€                       
Kleding en schoeisel 40€                       60€                       60€                       
Mobiele telefoon 15€                       20€                       30€                       
Contributies voor verenigingen 1) 35€                       55€                       55€                       
Vervoermiddelen (fiets/scooter) 20€                       25€                       35€                       
Persoonlijke verzorging 2) 30€                       35€                       35€                       
Kosten voor verjaardagen 20€                       25€                       35€                       
Inventaris 10€                       10€                       
Schoolgeld 3) 30€                       80€                       110€                    
Reiskosten van en naar school
Autokosten (halen en brengen) 4) 265€                    265€                    265€                    
Weekend en vakanties 40€                       50€                       50€                       
Verblijfkosten thuis 5) 70€                       90€                       90€                       

Totale kosten per maand 590€                    740€                    795€                    

Toelichting:

1) Gemiddelde kosten voor een muziek- en/of sportvereniging
2) Kapper, toiletspullen etc. 
3) schoolgeld:
     6 - 12 jaar: bijdrage school € 100, schoolmelk € 100, schoolreisjes € 100
    12 - 16 jaar: bijdrage school € 100, schoolspullen € 250, laptop € 300, werkweek € 250
    16 jaar en ouder: bijdrage school € 150, schoolspullen € 250, laptop € 300, werkweek € 250
4) 200 kilometer per weekend x 40 weekeinden x € 0,40 per km. 
5) 164 dagen per jaar à € 5,00/ € 6,50

Let op: deze kosten zijn zonder huisvestingskosten, zie hiervoor de volgende pagina

De norm om in aanmerking te komen voor dubbele kinderbijslag is voor 2022: € 1.167 per kwartaal.

Het advies is, de in de tabel genoemde bedragen te hanteren met een minimum van € 1.500 per kwartaal. 

Werkelijke kosten
Werkelijke kosten

Werkelijke kosten

Leeftijd

Onderhoudskosten kinderen 2022



Ouderbijdrage voor ouders met kinderen op een internaat of leefgroep 2022

Voor het eerste kind betalen alle ouders de basisbijdrage van 1.804,04€  
Voor het tweede en volgende kind geldt per kind een basisbijdrage van 1.202,49€  
Toeslag eerste kind over het gezamenlijke inkomen van de ouders boven de € 17.570 3%
Toeslag tweede en volgende kinderen over het gezamenlijke inkomen van de ouders boven de € 17.570 1,50%
Maximale ouderbijdrage 1e kind (inkomen boven de € 66.485) 3.271,50€  
Maximale ouderbijdrage 2e en volgende kinderen, per kind (inkomen boven de € 66.485) 1.936,20€  

Ouderbijdrage voor ouders met kinderen in een pleeggezin 2022

Voor het eerste kind betalen alle ouders de basisbijdrage van 1.804,04€  
Voor het tweede en volgende kind geldt per kind een basisbijdrage van 1.202,49€  
Toeslag eerste kind over het gezamenlijke inkomen van de ouders boven de € 17.570 1%
Toeslag tweede en volgende kinderen over het gezamenlijke inkomen van de ouders boven de € 17.570 0,50%
Maximale ouderbijdrage 1e kind (inkomen boven de € 66.485) 2.293,20€  
Maximale ouderbijdrage 2e en volgende kinderen, per kind (inkomen boven de € 66.485) 1.447,04€  

De ouderbijdrage wordt elk jaar geïndexeerd. 
Voor de bepaling van de hoogte van de ouderbijdrage 2022 wordt uitgegaan van uw 
verzamelinkomen 2020.

Het is verstandig om op het kinderbijslagformulier te vermelden dat het een 
kermis-, circus of schipperskind betreft!

Website over de kinderbijslag:
https://www.svb.nl/nl/kinderbijslag
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