Tarieven peuterspeelzaal: 2- 4 jaar per 1-8- 2020
Je tarief als je onder de wet kinderopvang valt (beide partners werken):
Soort opvang

openingstijden

Schoolweken
contract 40 weken
per jaar

08.30 tot 12.30 uur

Maandtarief voor 1
dagdeel per week
€ 108,93

Uren per
maand
13,33

Uur tarief
€ 8,17

.
Berekening maandbedrag als u onder de wet kinderopvang valt.
Het bedrag wat u per maand betaalt als u onder de wet kinderopvang valt (beide werkt) wordt als volgt
berekend.
Een dagdeel is 4 uur, dus 2 dagdelen zijn 8 uur per week.
De peuterspeelzaal is 40 weken per jaar open.
40 weken x 8 uur = 320 uur per jaar
320 uur x € 8,17 = €2.614,40
We verdelen het bedrag over 12 maanden. Je betaalt elke maand hetzelfde bedrag.
€2.614,40 : 12 maanden = 217,87 per maand, voor 2 dagdelen (108,93 per dagdeel)
Als u beide werkt kunt u een groot gedeelte terug vragen bij de belastingdienst
www.belastingdienst.nl/toeslagen , kies dan voor kinderopvangtoeslag. Dit is dus ook voor kinderen
die naar de peuterspeelzaal gaan ! Geef wijzigingen altijd binnen 3 maanden door aan de
belastingdienst.
Uw tarief als u niet onder de wet kinderopvang valt.
Berekening als u niet onder wet kinderopvang valt.
Bent u getrouwd of woont u samen en werken u en uw partner niet allebei? Dan bent u een
alleenverdiener en valt u niet onder de wet kinderopvang. U gaat dan een inkomensafhankelijke
ouderbijdrage betalen. Het tarief per maand voor 2020 kunt u vinden in onderstaande tabel.
Tabel Ouderbijdrage Peuterarrangementen voor subsidieplaatsen in de gemeente 'sHertogenbosch 2020
bij 8 uur peuterarrangement per week

Toetsingsinkomen
minder dan € 25.855
€ 25.855 - € 30.581
€ 30.582 - € 42.082
€ 42.083 - € 57.238
€ 57.239 - € 82.276
€ 82.277 - € 114.011
€ 114.012 en hoger

Jaartarief 1e
kind
gratis
€ 131,20
€ 278,40
€ 435,20
€ 755,20
€ 1.286,40
€ 1.731,20

Jaartarief
2e kind
gratis
€ 112,00
€ 140,80
€ 144,00
€ 211,20
€ 329,60
€ 617,60

Maandtarief
1e kind
gratis
€ 10,93
€ 23,20
€ 36,27
€ 62,93
€ 107,20
€ 144,27

Maandtarief 2e
kind en volgende
gratis
€ 9,33
€ 11,73
€ 12,00
€ 17,60
€ 27,47
€ 51,47

Bovenstaande tarieven en inkomenscategorieën gelden uitsluitend voor ouders die niet
onder de wet Kinderopvang vallen.
Ouders die onder de WKO vallen, betalen voor het peuterarrangement in 2020
€ 2.614,40 per kind (€ 8,17 per uur) en kunnen via de Belastingdienst
kinderopvangtoeslag aanvragen.

Ouders die onder de gesubsidieerde ouderbijdrageregeling (niet-wet kinderopvang) vallen en nu dus
maandelijks ouderbijdrage betalen, moeten onderstaande informatie even goed doorlezen.
Vanwege het gratis maken voor de laagste inkomenscategorie en het juist kunnen toekennen van de
hoogte van het subsidiebedrag, is het verplicht dat deze ouders een ‘Verklaring geen recht op
kinderopvangtoeslag’ (zie bijlage) inleveren mét daarbij een Inkomensverklaring van de
Belastingdienst.
Als er sprake is van een partner, dan moet ook een Inkomensverklaring van de partner ingeleverd
worden.
Aan de hand van deze verklaring en hoogte van het (gezamenlijk) toetsingsinkomen, kan een ouder
ingedeeld worden in de juiste toetsingsinkomenscategorie van de ouderbijdragetabel 2020.

