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Kinderen verrijken je leven. Maar financieel maken ze je armer: ze 

kosten geld. Dat begint al voor de geboorte en gaat nog jaren door. 

Het CBS (Centraal Bureau voor de Statistiek) heeft berekend dat één 

kind gemiddeld 17% van het besteedbaar (gezins)inkomen kost. Twee 

kinderen kosten gemiddeld 26% van het inkomen, drie kinderen 33% 

en vier kinderen 40%.

Hoewel dat weinig mensen zal weerhouden om graag kinderen te heb-

ben, is het toch wel fijn als die kosten beperkt blijven. In deze folder 

vind je allerlei tips hiervoor, verdeeld naar de leeftijdsfase van je kind.

Wil je méér weten? Lees dan snel verder.

Van baby
tot student

Let op

de regels rond de kin-

deropvangtoeslag zijn 

strenger geworden. 

Zo vervalt de toeslag 

als één van de ouders 

werkloos wordt.

3

Begroting

als er een kind komt, is het verstandig 

om te kijken welke extra kosten er op je 

afkomen. denk er ook aan dat dan vaak 

een van de partners minder gaat werken, 

dus dat betekent ook minder inkomsten.
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Geboorte

er komt een kind? Gefeliciteerd! Vergeet alleen in alle blijdschap niet 

om bepaalde zaken tijdig te regelen.

Pas je verzekeringen aan

Kijk of bepaalde verzekeringen na de komst van een kind moeten wor-

den aangepast of afgesloten. denk bijvoorbeeld aan de zorgverzekering, 

de inboedelverzekering en een Wa-verzekering. Gelukkig kun je je kind 

nog met terugwerkende kracht binnen vier maanden na de geboorte 

bij de zorgverzekering inschrijven. daarna gaat de verzekering in op 

de datum van aanmelding! de zorgverzekering is tot 18 jaar gratis.

Regel tijdig kinderopvang

Informeer je vooraf over de kosten van kinderopvang. onder meer op 

de site van het nibud, www.nibud.nl, vind je daarover veel informatie.

Gelukkig zijn er ook fiscale aftrekposten en kun je kinderopvangtoe-

slag krijgen. Kijk hiervoor op de site van de belastingdienst: www.

belastingdienst.nl en op www.toeslagen.nl. de toeslag wordt vanaf 

2011 minder. 

Begin met sparen voor het kind

Zeker als een kind gaat studeren, kost dit veel geld. Hoe eerder je 

met sparen hiervoor begint, des te makkelijker en pijnlozer dit gaat. 

Wat voor rekening? Je kunt geld op een eigen rekening opzij zetten of 

een kinderspaarrekening openen. Kinderspaarrekeningen zijn speciaal 

ontwikkeld voor kinderen of voor de (groot)ouders van kinderen. Het 

enige kenmerkende verschil met een gewone spaarrekening is vaak 

het specifieke welkomstgeschenk, zoals bijvoorbeeld een knuffel of 

een spaarpot. Maar een 10-jaars deposito levert meestal veel meer 

op dan een kinderspaarrekening in 10 jaar opbrengt.

Rente? de rente voor kinderspaarrekeningen wijkt 

tegenwoordig niet af van andere spaarrekeningen. 

Let goed op de voorwaarden; soms is er sprake van 

bonusconstructies en ook kun je niet altijd zomaar 

geld opnemen.

Let op! als je de rekening op naam van je kind zet, moet je je wel 

realiseren dat de stortingen dan schenkingen zijn. Voor schenkingen 

aan kinderen gelden jaarlijkse vrijstellingen, maar alles wat je boven 

dit bedrag op de rekening zet, wordt wel door de fiscus belast. be-
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denk verder dat het vermogen van een kind meetelt in je box 3 bij 

de belastingaangifte! Wel geldt er een verhoging van het heffi ngvrije 

vermogen van €2715 per kind (in 2010).

Naar school

als je kind groter wordt, gaat het op een ge-

geven moment naar school. schoolgaande 

kinderen kosten veel geld. schoolspullen, een 

computer, de ouderbijdrage, sport, schoolreis, 

noem maar op.

Kortingsregeling schoolkosten

Via school. bedoeld voor gezinnen met kinderen tussen de 12 en 18 jaar 

in het voortgezet onderwijs. de ouderbijdrage is niet verplicht voor 

ouders van leerplichtige kinderen. toch is dit geld belangrijk voor de 

school, bijvoorbeeld om extra activiteiten en materialen te fi nancieren. 

de hoogte van deze bijdrage kan per school sterk verschillen. bij de 

vaststelling van het bedrag kan rekening worden gehouden met je ge-

zinsinkomen: veel scholen kennen een kortings- of kwijtscheldingsrege-

ling. ook is vaak een gespreide betaling mogelijk. Voor de voorwaarden 

voor deze regeling kun je het beste contact opnemen met de decaan. 

Via de gemeente. naast de school zijn er ook gemeenten die een 

speciale vergoeding hebben voor schoolkosten. de bijdrage vergoedt 

indirecte schoolkosten voor bijvoorbeeld een schoolkamp, schooltas, 

een fi ets en leermiddelen. Vraag bij de sociale dienst van je gemeente 

of er een dergelijke vergoedings- of kortingsregeling is. als dat in-

derdaad zo is, kun je de regeling hier ook aanvragen. 

Gratis schoolboeken

schoolboeken voor leerlingen in het regulier voortgezet 

onderwijs zijn gratis. Lesmateriaal voor volwassenenon-

derwijs (vavo) en particulier voortgezet onderwijs zijn niet 

gratis. Het geld voor de boeken gaat naar de scholen. Zij 

zorgen ervoor dat de leerlingen het lesmateriaal krijgen.

Jong geleerd…

… oud gedaan. uit een onderzoek van het nibud blijkt dat één op de vijf 

scholieren risicovol fi nancieel gedrag vertoont. Ze lenen vaker, komen 

vaker geld tekort en hebben meer moeite verleidingen te weer staan 

en overzicht te houden over hun inkomsten en uitgaven. daarom is 

Schoolkosten: profi teer van subsidie

de kosten van kinderen die naar school gaan, zijn 

niet voor iedereen makkelijk op te brengen. Voor 

gezinnen met een smalle beurs zijn er daarom 

diverse subsidies. Hieronder twee belangrijke 

regelingen voor jonge kinderen.

Meer informatie

bereken al je subsidieaanspraken op 

de nibud-site www.berekenuwrecht.nl. 

Het nibud geeft een handig boekje uit 

met informatie over de kosten van kin-

deren: de GeldWijzer Kinderen.
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het verstandig om een kind al jong met geld om te leren gaan door 

het zakgeld te geven. op www.nibud.nl lees je hier meer over en ook 

aan welke bedragen je ongeveer kunt denken.

Vanaf ongeveer 6 jaar, als kinderen de verschillende munten kunnen 

herkennen, is een kind oud genoeg voor zakgeld. op deze leeftijd 

zullen kinderen het geld waarschijnlijk direct willen uitgeven. als ze 

ouder worden, krijgen ze meer interesse voor geld en besef van tijd. 

Ze begrijpen dan beter dat je door geld opzij te leggen later iets kunt 

kopen wat je graag wilt hebben.

Hoeveel zakgeld je geeft, hangt af van hoeveel je te besteden hebt en 

van wat je kind van het zakgeld moet betalen. uit het nibud scholieren-

onderzoek 2008/2009 blijkt dat het gemiddelde zakgeldbedrag voor 

scholieren (12 t/m 18 jaar) rond de €28 per maand ligt. op www.nibud.nl

vind je een tabel met gemiddelde zakgeldbedragen per leeftijd.

Studeren

Maak gebruik van studiefi nanciering

er zijn twee vormen van studiefi nanciering, afhankelijk van de leeftijd 

van het kind.

Tegemoetkoming ouders. ouders van kinderen die op 1 juli vóór de start 

van het schooljaar jonger zijn dan 18 jaar, kunnen een tegemoet koming 

krijgen als hun kind een opleiding in het mbo, vavo of particulier 

voortgezet onderwijs volgt. er moet sprake zijn van voltijds onderwijs 

en de opleiding moet door de overheid zijn bekostigd, aangewezen of 

erkend. Voor particuliere opleidingen (tenzij deze expliciet is erkend) 

en opleidingen in het buitenland krijgen ouders geen tegemoetkoming 

in de schoolkosten. de tegemoetkoming is een gift en hoeft niet te 

worden terugbetaald. als het kind nog op de middelbare school zit, 

kunnen ouders extra geld krijgen via het kindgebonden budget.

Tegemoetkoming scholieren. scholieren van 18 tot 30 jaar in het voort-

gezet onderwijs, het voortgezet speciaal onderwijs en het voortgezet 

algemeen volwassenenonderwijs (vavo) komen in aanmerking voor de 

tegemoetkoming scholieren. deze bestaat uit een basistoelage, een 

oV-studentenjaarkaart en eventueel een aanvullende toelage. deze 

toelagen zijn in principe giften (je moet wel aan de voorwaarden van 

de prestatiebeurs voldoen, anders moet je terugbetalen). de basistoe-

lage is onafhankelijk van het inkomen van de verzorgende ouder(s), 

het bedrag is wel afhankelijk van de woonsituatie van de scholier.

de aanvullende toelage is wél afhankelijk van het inkomen van de 

verzorgende ouder(s). deze toelage bestaat uit een tegemoetkoming 
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schoolkosten en een tegemoetkoming in het lesgeld. scholieren in het 

vavo en het particulier voortgezet onderwijs komen in aanmerking 

voor de tegemoetkoming in het lesgeld.

de hoogte van de tegemoetkomingen en aanvullende toelage voor 

jongeren boven de 18 is niet afhankelijk van de werkelijke kosten, 

maar van het belastbaar inkomen van de verzorgende ouder(s) en 

het type school dat het kind bezoekt. 

Vraag meer informatie op

Voor meer informatie kun je terecht bij de dienst uit-

voering onderwijs (duo); kijk op www.ocwduo.nl. Je 

leest hier bijvoorbeeld over de voorwaarden en de 

bedragen en je kunt folders en aanvraagformulieren 

downloaden. scholieren kunnen ook informatie opvra-

gen bij hun decaan. Zowel de tegemoetkoming voor 

ouders als die voor scholieren moet worden aange-

vraagd bij de dienst uitvoering onderwijs. 

Let op!

Voor het aanvragen van een tegemoetko-

ming voor ouders (en andere tegemoet-

komingen en bedragen van duo) geldt 

een sluitingsdatum. Voor het schooljaar 

2010-2011 is dat uiterlijk 31 juli 2011.

Tip

als jullie als geschei-

den ouders beiden het 

gezag hebben over 

het kind, mogen jullie 

allebei je heffingvrije 

ver mogen verhogen 

met de vermogens-

toeslag voor kinderen.
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Kind en belastingen

Denk aan de kinderbijslag

Iedereen die in nederland woont en werkt, heeft onder bepaalde 

voorwaarden recht op kinderbijslag voor de kinderen die tot zijn huis-

houden behoren. de hoogte ervan is onder meer afhankelijk van de 

leeftijd van het kind en van de situatie. Is het kind uitwonend of niet, 

heeft het eigen inkomsten en in welke mate wordt het door ouders 

onderhouden? Kinderbijslag wordt eenmaal per kwartaal uitgekeerd, 

steeds na afloop van het kwartaal.

Meer informatie vind je op de website van de sociale Verzekeringsbank, 

de instantie die de kinderbijslag uitvoert (zie www.svb.nl/kinderbijslag).

als je kinderbijslag krijgt, kun je eventueel ook in aanmerking komen 

voor het kindgebonden budget. deze is wél afhankelijk van het inko-

men en wordt uitgekeerd door de belastingdienst.

Kindgebonden budget

sinds 1 januari 2009 heeft elk gezin met kinderen jonger dan 18 jaar 

recht op een kindgebonden budget. dit is een jaarlijkse bijdrage in de 

kosten van kinderen. Het is in de plaats gekomen van de kindertoe-

slag. bij een inkomen van maximaal €28.897 per jaar (2011) ontvangt 

een gezin het maximale kindgebonden budget; dik €1000 bij één 

kind, meer dan €1300 bij twee en een ruime €1500 bij drie kinderen.

Je kunt het kindgebonden budget krijgen als je een of meer kinderen 

onder de 18 jaar hebt en als je kinderbijslag ontvangt. de hoogte hangt 

af van je verzamelinkomen. Is dit lager dan €29.914, dan krijg je het 

maximale bedrag uitgekeerd. Het verzamelinkomen vind je op de meest 

recente (voorlopige) aanslag Inkomstenbelasting. als er geen belas-

tingaangifte is gedaan, staat het bedrag ook op je laatste jaaropgaaf.

Hoe hoger je inkomen, des te minder kindgebonden budget je krijgt. 

dit is wel weer afhankelijk van het aantal kinderen. Het kindgebonden 

budget hoef je meestal niet aan te vragen. Je krijgt dit automatisch 

van de belastingdienst.

Vergeet de vermogenstoeslag voor kinderen niet

Je hebt per minderjarig kind recht op een verhoging met €2762 van 

het heffingvrije vermogen in box 3. als jij en je partner samen het ge-

zag uitoefenen, geldt deze vrijstelling voor de oudste van jullie beiden, 

tenzij je ervoor kiest de toeslag over te dragen. als je kind gedurende 

2010 18 jaar werd of in 2010 op jongere leeftijd trouwde of geregistreerd 

partner werd, heb je geen recht meer op het heffingvrije vermogen 

voor kinderen. Je geeft het vermogen van je kind per 1 januari wél aan 

en per 31 december niet meer; dat moet het kind zelf doen.

Let op!

Voor het aanvragen van een tegemoetko-

ming voor ouders (en andere tegemoet-
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Meer informatie

www.belastingdienst.nl

www.berekenuwrecht.nl

www.consumentenbond.nl

www.nibud.nl

www.ocwduo.nl

www.svb.nl/kinderbijslag

www.toeslagen.nl

www.wijzeringeldzaken.nl

Colofon

Kind & geld is een uitgave van de 

Consumentenbond in opdracht van CentiQ, 

Wijzer in geldzaken, een samenwerkingsverband 

van overheden, consumenten- en branche-

organisaties en de wetenschap (november 2010)

Samenstelling en redactie Ramon boender, 

Georgie dom, Gea Gaaikema, Reinout van 

der Heijden, esther Jonker

Vormgeving Het vlakke land, Rotterdam
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Contact

Service & advies (070) 445 45 45 (op werkdagen 

van 8 tot 20 uur, vrijdag van 8 tot 17.30 uur) 

Contactformulier www.consumentenbond.nl/contact

Meer weten over geld?

op www.consumentenbond.nl/wijzeringeldzaken vind je meer tips, adviezen en informatie 

over geld. neem er eens een kijkje.

ook op www.wijzeringeldzaken.nl staat interessante fi nanciële informatie waarmee je 

je voordeel kunt doen.
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