
Tarieven Peuterspeelzaal vanaf 1 januari 2020 

Tarief Tweeverdieners 

Ouders die beiden werken en in aanmerking komen voor de 

kinderopvangtoeslag , maken gebruik van het Tarief 

Tweeverdieners. Dit tarief is voor 2020 vastgesteld op € 8,50 

per uur. Ook ouders die studeren, een re-integratie traject of 

een inburgeringscursus volgen, komen mogelijk in 

aanmerking voor de kinderopvangtoeslag. U kunt bij de 

belastingdienst navragen of u ook in aanmerking komt (tel.0800-0543). 

Tarief Kostwinner 

Alleen ouders die niet in aanmerking komen voor de kinderopvangtoeslag, kunnen gebruik maken 

van het tarief Kostwinner (1-verdiener of geen verdieners). Hiervoor geldt een inkomensafhankelijke 

ouderbijdrage (zie de bijlage voor de ouderbijdragetabel).  

Ouders ontvangen ongeveer 2 maanden voordat hun kind geplaatst kan worden op de 
peuterspeelzaal een oproep voor plaatsing. Ouders dienen daarna allebei een Inkomensverklaring 
aan te vragen bij de belastingdienst (www.belastingdienst.nl) of via telefoonnummer 0800-0543 en 
een kopie/scan hiervan op te sturen. Dit dient te worden opgestuurd naar de administratie van 
Peuterspeelzaal Margriet, Kruizemunthof 8, 7641 EX Wierden of gemaild naar  
g.baan@pszmargriet.nl.  Indien u deze informatie niet aanlevert, geldt automatisch een tarief van  
€ 8,50 per uur.  

Ouders wordt tevens gevraagd een verklaring van geen recht op kinderopvangtoeslag te 

ondertekenen. Deze kan samen met de Inkomensverklaring worden ingeleverd. De verklaring is via 

onze website te downloaden. 

Documenten Tarief Tweeverdieners 

U ontvangt gedurende de tijd dat uw peuter bij ons is een aantal belangrijke documenten. Deze 

documenten heeft u nodig voor het aanvragen van de kinderopvangtoeslag. De belastingdienst 

toetst daarnaast achteraf of de toegekende toeslag te hoog of te laag is. Wij adviseren u dan ook om 

alle documenten die wij u toesturen goed te bewaren, bij voorkeur tot 7 jaar na dagtekening.  

 

Contract Tweeverdieners 

U ontvangt van ons (ongeveer 2 maand voor plaatsing) een contract. Dit contract dienen wij 

getekend van u retour te ontvangen. Pas daarna is de plaatsing van uw peuter bevestigd.  

In het contract staan alle gegevens die u nodig heeft voor het aanvragen van de 

kinderopvangtoeslag, zoals het LRK nummer van de vestiging, het tarief en het aantal uren. Vult u 

daarom het inschrijfformulier zo snel mogelijk in, zodat wij u het contract op tijd kunnen toesturen. 

Wilt u de kinderopvangtoeslag eerder aanvragen dan kunt u de volgende gegevens gebruiken.  

• Voor contracten voor een ochtend/middaggroep geldt een totaal aantal uur dagopvang van 

200 uur op jaarbasis (5 uren per week gedurende 40 weken).  

o Dit is gemiddeld 16,67 uur dagopvang per maand. Het advies is om 16 uur aan te 

vragen om terugvordering te voorkomen. 

• Voor contracten voor een groep met 2 ochtenden per week geldt een totaal aantal uur 

dagopvang van 240 uur op jaarbasis (6 uren per week gedurende 40 weken).  

o Dit is gemiddeld 20 uur dagopvang per maand.  

• De uurprijs is € 8,50.  

• Het LRK nummer is 105470168 

http://www.belastingdienst.nl/
mailto:g.baan@pszmargriet.nl


 

 

Toeslag aanvragen 

Het aanvragen van de kinderopvangtoeslag dient u zelf te doen. U heeft hiervoor een DigiD nodig. 

Wij adviseren de toeslag zo snel mogelijk (een maand vooraf) aan te vragen, maar in ieder geval 

binnen 3 maanden na de start van de opvang! De belastingdienst betaalt namelijk maximaal 3 

maanden kinderopvangtoeslag met terugwerkende kracht uit.  

U bent ook, als u geen toeslag heeft aangevraagd, wel verantwoordelijk voor de betaling van de 

volledige kosten aan Stichting Christelijke Peuterspeelzaal Margriet. 

Aanvragen kan via de site www.belastingdienst.nl/toeslagen 

Kinderopvangtoeslag kan aangevraagd worden over 140% van het aantal uren van de minst 

werkende ouder. 

Voorbeeld berekening: Aantal contracturen per week x 52 weken :12 maanden x140% = aantal uren 

opvang per maand waarover u recht heeft een kinderopvangtoeslag te ontvangen. Wij berekenen de 

uren op basis van 40 wkn per jaar : 12 maanden. 

 

Proefberekening 

Op de site www.belastingdienst.nl/toeslagen kunt u ook een proefberekening maken van de hoogte 

van uw kinderopvangtoeslag. U kunt daarmee zelf berekenen wat uw netto kosten aan de 

peuterspeelzaal zullen zijn.  

Jaaropgaaf 

U ontvangt van ons in februari de jaaropgaaf van het voorliggende jaar. Hierin staat vermeld het 

totaal aantal afgenomen uren en de in rekening gebrachte uren van het voorgaande jaar. De 

belastingdienst kan om deze informatie vragen. Indien u deze niet opstuurt, ontvangt u een 

aanmaning, waarna de belastingdienst de toeslag kan terugvorderen. Bewaart u deze jaaropgaaf dus 

goed! 

Betalen 

Wij incasseren de ouderbijdrage in de eerste volle week van de lopende maand. 

Wijziging inkomen 

Indien er gedurende het jaar een wijziging optreedt in uw inkomen dient u dit zo snel mogelijk bij de 

belastingdienst Toeslagen aan te geven. Hiermee voorkomt u dat u achteraf teveel of te weinig 

kinderopvangtoeslag heeft ontvangen. Op de site www.belastingdienst.nl kunt u inloggen op mijn 

toeslagen en controleren of uw wijziging ook daadwerkelijk is doorgevoerd. 

Uitstroom Peuter 

Zodra uw peuter stopt met het bezoeken van de peuterspeelzaal dient u dit 1 maand van tevoren 

door te geven aan de administratie en de leidsters. U dient altijd zelf door te geven aan de 

belastingdienst dat uw peuter is gestopt met de kinderopvang/peuterspeelzaal. De einddatum kunt 

u ook al aangeven bij de aanvraag. Uw recht op kinderopvangtoeslag voor de uren op de 

peuterspeelzaal komt dan per de opgegeven datum te vervallen. Het is van belang dit niet te 

vergeten. U ontvangt anders teveel kinderopvangtoeslag die u achteraf terug zult moeten betalen.  

Mocht u na het lezen van deze informatie nog vragen hebben, dan kunt u te allen tijde contact 

opnemen met onze peuterspeelzaal, telefoonnummer  0546-574012. U kunt ook mailen naar: 

Gerlinde Baan, beleidsmedewerker, g.baan@pszmargriet.nl 

http://www.belastingdienst.nl/toeslagen
http://www.belastingdienst.nl/toeslagen
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Bijlage  

Tarieven Peuterspeelzaal vanaf 1 januari 2020  

  

Tarief Tweeverdieners € 8,50 per uur  

De gemiddelde ouderbijdrage voor 5 uur per week bedraagt €141,70 bruto per maand, voor 6 uur 

per week bedraagt de ouderbijdrage € 170,00 bruto per maand. Het netto tarief is 

inkomensafhankelijk en kunt u berekenen via de site www.belastingdienst.nl .  

 

Tabel 2: Tarief Kostwinnersgezinnen (Eénverdieners)  

Bij dit tarief worden de bedragen netto geïnd.  

  

5 uur per week (ochtend en middag) 

 

 

 

 

 

 

 

 

6 uur per week (2 ochtenden) 

 

 

Bruto gezinsinkomen per jaar Ouderbijdrage per maand 

Tot €19.890 € 5.50 

€19.891 – 30.581 € 6.83 

€30.582 – 42.082 € 14.50 

€42.083 – 57.238 € 22.67 

€57.239 – 82.276 € 39.33 

€82.277 – 114.011 € 67.00 

€114.012 en hoger 

 

€ 90.17 

Bruto gezinsinkomen per jaar Ouderbijdrage per maand 

Tot €19.890 € 6.60 

€19.891 – 30.581 € 8.20 

€30.582 – 42.082 € 17.40 

€42.083 – 57.238 € 27.20 

€57.239 – 82.276 € 47.20 

€82.277 – 114.011 € 80.40 

€114.012 en hoger 

 

€ 108.20 

http://www.belastingdienst.nl/

